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Nr 27
Förändring av platser för dagverksamhet och
trygghetsplatser för personer med demens,
korttidsplatser samt LSS-boende
2013-03-04

2012/KS0677

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för kommungemensamma uppgifter inom äldreomsorg och vissa frågor
inom funktionshinderverksamheten. Här ingår att
planera utbudet av platser inom dessa verksamheter.
Stadsdelsnämnden Öster har den 1 november 2012 till
Kommunstyrelsen lagt fram ett förslag till förändring
av platser inom daglig verksamhet, trygghetsplatser,
korttidsplatser samt LSS-boende. Kommunstyrelsen
redovisar som bilagor till denna framställning till Kommunfullmäktige stadsdelsnämndens beslut med sammanställning av remissvar och det underlag (inklusive
utredningsgruppens rapport) som sändes på remiss till
berörda nämnder. Dessutom biläggs en sammanfattning
från Stadsdelsförvaltningen Öster av stadsdelsnämndens
förslag där förändringen för varje berörd enhet framgår
kompletterad med de ekonomiska konsekvenserna. De
ekonomiska konsekvenserna framgår inte av de handlingar som nämnden ursprungligen sände till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen tillstyrker Stadsdelsnämnden Östers
förslag. Den stora förändringen är en ökad satsning på
insatser i hemmet och en minskning av somatiska korttidsplatser. Till största delen har de berörda nämnderna
tillstyrkt men det finns avvikande uppfattningar som
framförs av Stadsdelsnämnden Väster och Lokalförsörj-

ningsnämnden. Dessa framgår av de bilagda handlingarna.
Stadsdelsnämnden Öster föreslår att Palliativa enheten
på Bodagatan 36 B flyttar till Hulta ängar. De nuvarande 11 platserna blir enligt förslaget ”cirka 5 platser”. I
förslaget anges att antalet platser kan variera. Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att framhålla att antalet
platser för denna målgrupp inte är låst till ett maximalt
antal. Antalet använda platser måste anpassas till den
faktiska efterfrågan. Eftersom Hulta Ängar har totalt
44 platser torde det vara möjligt att inom denna totalvolym anpass antalet palliativa platser till ett varierande
behov.
Dessutom är det av betydelse att nuvarande rutiner för
produktionsersättningar till korttidsenheterna innebär
att Kommunstyrelsen årligen fastställer de ekonomiska
förutsättningarna för varje korttidsenhet. Då ges möjlighet att utifrån det önskvärda antalet platser för palliativ
vård ta ställning till personalvolym och andra driftkostnader.
I förslaget ingår att ett LSS-boende på Bodagatan 36 A
flyttar till Våglängdsgatan 91 B. Lokalerna på Våglängdsgatan har sedan förslaget presenterades blivit
lediga för den nya verksamheten.
I förslaget ingår att sex boendeplatser för dementa i
Fristad avvecklas och lokalerna i fortsättningen används
för kortidsverksamhet. Avvecklingen är redan genomförd.
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Förslaget innebär utöver att vissa verksamheter flyttar
till andra lokaler även förändring av verksamheters omfattning, framför allt genom att det blir färre korttidsplatser för somatiskt sjuka. För de personalförändringar
detta innebär finns sedan tidigare framtagna rutiner
som kommer att användas även nu.
Förslaget innebär att verksamheter flyttar till andra
lokaler med följd av att vissa lokaler kan användas för
annat ändmål eller lämnas för gott. Av Stadsdelsförvaltningen Östers sammanställning av förändringarna
framgår att i något fall behöver ändringsarbeten göras i
lokalerna. Detaljerna (och följaktligen kostnaderna) för
detta är ännu inte klargjorda. Genomförandet av detta
blir en uppgift för Lokalförsörjningsnämnden inom ramen för nämndens reguljära uppdrag. För detta behövs
inget särskilt beslut.
Förslaget innebär även huvudmannaskapsförändringar
för stadsdelsnämnderna som t ex när korttidsplatser
flyttar från Dalsjöfors till Fristad och följaktligen från
Öster till Norr. Här gäller att ansvaret för verksamheterna följer de geografiska gränser som gäller för stadsdelsnämnderna.
De verksamheter som berörs av förändringarna finansieras till största delen av interna ersättningar från
de nämnder inom vars område brukaren bor. Dessa
ersättningar bygger på produktionskostnader för
respektive verksamhet. Det blir nu nya förutsättningar
för verksamheten varför produktionsersättningarna
behöva omprövas. Respektive förvaltning skall när de
nya förutsättningarna är klara sända en driftkalkyl till
Stadskansliet varefter Kommunstyrelsen fastställer nya
ersättningar.
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När det gäller Tygghetsplatserna flyttas ansvaret från
Stadsdelsnämnden Norr till Stadsdelsnämnden Öster.
Kommunstyrelsen kommer att justera kommunbidragen
till följd av denna förändring.
Bland de handlingar som bifogas finns en sammanställning av ekonomiska konsekvenser. Av denna framgår att
minskningen av korttidsplatser och permanentplatser
minskar de årliga bruttokostnaderna med cirka 14,8
mnkr. Men eftersom förändringarna innebär ökade
insatser i vårdtagarnas hem tillkommer sannolikt här
betydande kostnader. Kommunstyrelsens avsikt är att
de frigjorda resurserna skall kunna överföras till andra
verksamheter inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsen anser att det är lämpligt att lägga
fast en roll för Stadsdelsnämnden Öster som formell
samordnare av förändringarna. Genom att Öster ansvarar för den kommungemensamma verksamheten inom
äldreomsorgen blir detta naturligt.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
De verksamhetsförändringar för platser för dagverksamhet och trygghetsplatser för personer med demens,
korttidsplatser samt LSS-boende som Stadsdelsnämnden Öster förslagit godkänns.
Stadsdelsnämnden Öster får uppdrag att samordna
förändringarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Kommunalråd		

Christer Johansson
Ekonomichef
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2012/SDNO0051

Från Stadsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Översyn av platser inom äldreomsorgen: kommungemensam
daglig verksamhet, korttidsplatser och trygghetsplatser avsedda
för dementa
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att, i sitt uppdrag som
ansvarig för kommungemensam äldreomsorg och funktionshinderverksamhet, tillstyrka översynens förslag
på åtgärder med beaktandet att dagverksamheten på
Kyrkvägen i Fristad (Skogslid) lämnas utan åtgärd.

Nämndens yttrande
Bakgrund

Stadsdelsnämnden Öster har ett särskilt ansvar för
boendeplaneringsfrågor i Borås Stad, vilket bland annat
innebär att analysera behovet av vård- och omsorgsboende enligt Socialtjänstlagen (SoL ) både för permanentboende och korttidsplatser, samt att finna en ändamålsenlig sammansättning av beståndet inför framtidens
behov.
Styrgrupp Äldreomsorg beslutade 2011-08-26 att en
arbetsgrupp skall bildas med uppdraget att se över behovet av antal platser för daglig verksamhet avsedda för
personer med demens, var de skall finnas, inriktning på
verksamheten, öppettider, finansiering, samordningsvinster mellan trygghetsplatser, daglig verksamhet och
korttidsplatser. Syftet med uppdraget har varit följande:
• att samordna de olika dagverksamheterna för demenssjuka personer i Borås Stad för att ge brukarna
fler alternativ vad gäller öppettider och inriktningar.
• att samordna trygghetsplatserna med övriga korttidsplatser avsedda för dementa för att nå största möjliga
resursutnyttjande.
Arbetsgrupp

Ett samlat remissunderlag är framtaget av en arbetsgrupp bestående av områdeschefen för den kommungemensamma äldre- och funktionshinderverksamheten
samt representanter från områdescheferna inom vårdoch omsorgsboende, hemtjänst/hemsjukvård i de tre
stadsdelarna, lokalförsörjningsförvaltningen, fackliga

företrädare för Kommunal, Vårdförbundet och Vision.
Fortlöpande dialog har förts med Sociala omsorgsförvaltningen i de delar som berört den verksamheten.

Remissinstanser

Förutom till Stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden samt Centrala
pensionärsrådet har det ursprungliga remissunderlaget
även skickats till Borås demensförening.

Nämndens ställningstagande
efter remissrundan

Med anledning av inkomna synpunkter i samband med
remissrundan gör stadsdelsnämnden Öster följande
ställningstagande med kommentarer:
Mot bakgrund av Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med
demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden,
finner nämnden det som angeläget att vidta åtgärder
som kan frigöra resurser till ett befarat ökat kostnadstryck inom demensvården. Den demografiska utvecklingen visar också på ökade behov av äldrevård, bland
annat ökad efterfrågan av hemtjänst och därmed ökade
kostnader för kommunerna.
Remissmaterialtes föreslagna omstrukturering synes
också nödvändig för att skapa utrymme med åtgärder
för brukarnas bästa. En kostnadseffektiv hantering
av korttidsplatser, daglig verksamhet m m ger också
möjligheter till anpassning av lokaler utifrån brukarens
behov samt värdefull kompetensutveckling för personalen.
Verksamheten på Uppegårdsvägen i Dalsjöfors bedrivs
i dagsläget i lokaler som inte är ändamålsenliga och är
därför lämpliga att avveckla vid en omstrukturering.
När det gäller dagverksamhet bedrivs den i nuläget
mellan kl. 09-15. Med den föreslagna samordningen
ges brukarna fler alternativ vad gäller öppettider och
inriktningar vilket är i linje med brukarnas och anhörigas önskemål.
Med anledning av inkomna synpunkter från boende
och intresseorganisationer i Fristad förordar Östers
nämnd att dagverksamheten på Kyrkvägen i Fristad
(Skogslid) lämnas utan åtgärd i dagsläget.
Föreslagna förändringar av verksamheten på Wigs väg
och Stafs väg är däremot angelägna då det innebär att
Skogslid får ett utökat antal korttidsplatser för dementa,
vilket är i linje med ökad efterfrågan på den kategorin
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av platser. För Skogslids del innebär detta en välbehövlig
utökning på en enhet som har såväl lokalmässiga som
personella resurser att utveckla en god korttidsvård för
dementa.

Remissammanställning,
nämndernas yttrande i sammanfattning

Kommentar:
Nuvarande LSS-boende på Bodagatan har en fungerande verksamhet men är lokalmässigt en dålig lösning
med huvudskälet att verksamheten, enligt lagstiftaren,
inte ska bedrivas i anslutning till äldreomsorgsverksamhet.

Bodagatan 36 B
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och är
positiv till utredningen ”kommungemensam daglig
verksamhet – korttidsplatser – trygghetsplatser för
dementa”. Nämnden förutsätter att det går att hitta en
lösning som godtages av nämndens brukare.

Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker till största delen
utredningens förslag till översyn av platser inom äldreomsorgen. Nämnden ser det positivt att verksamheterna
sammanförs till en mindre lokalarea och på så sätt
minskar hyreskostnaderna. Utredningen visar att en total hyra om 1 680 000 kr/år sparas in genom föreslagna
minskningar och förflyttningar.

Uppegårdsgatan 2, Dalsjöfors
Är idag ett korttidsboende (demens) med 22 platser.
Lokalerna hyrs av en privat hyresvärd och avtalet är
uppsagt till den 31 december 2012. Skall verksamheten
vara kvar behöver en större ombyggnad av lokalerna ske,
vilket kommer att ge en högre hyra. Nämnden anser
att det är ett lämpligt boenden att avveckla om antalet
vårdplatser minskas.

Bodagatan 36 A

Är idag en enhet inom LSS som föreslås bli flyttad till
andra ej angivna lokaler. Enligt utredningen skulle
Dagverksamheter på 19 platser från Sjöboklint, Fristad
och Trandared samordnas till dessa lokaler. Nämnden
menar att det inte är lämpligt att använda ett fungerande LSS-boende till dagverksamhet. Det finns några
befintliga LSS-boenden som har låg standard och behöver ersättas, lämpligen utreder man först om någon av
dessa kan flytta in när Bodagatans lokaler ev blir lediga.
Den samordnade dagverksamheten får flytta till andra
lämpliga lokaler. Borde utredas tillsammans med övrig
dagverksamhet som bl a finns i Stadsdel Väster.
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Palliativa enheten lämnar och flyttar till lediga lokaler
vid Hulta ängar. Föreslås att korttidsplatserna som avvecklas i Dalsjöfors delvis ersätts med elva platser här.
Nämnden poängterar vikten av att det är helt klart i ett
längre perspektiv att antalet platser vid den palliativa
enheten kan minskas så att det inte behöver byggas nya
platser om några år. I övrigt är förslaget lämpligt.

Bodagatan 36 C
Fortsätter att vara en korttidsenhet med elva platser för
demens.

Skogslid Stafs väg och Wigs väg, Fristad
I dag 14 korttidsplatser varav en del i dubbelrum som
föreslås bli nio platser i enkelrum efter reparationsarbeten vid Stafs väg. De sex permanenta platserna vid Wigs
väg omdanas istället till sex korttidsplatser. Nämnden
ser det som lämpligt att omdana enligt dagens behov
särskilt som inga ombyggnader behövs.

Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget. Den föreslagna förändringen leder till positiva effekter utifrån
ett brukarperspektiv genom att det ger en högre kvalitet
samt att det individuella behovet kan tillgodoses på ett
bättre sätt. Det leder också till en mer kostnadseffektiv
verksamhet.
Utifrån ett personalperspektiv ökar möjligheterna till
samarbete och att personal med olika kompetenser
samlas. Detta medför att personer med demenssjukdom
och deras anhöriga får tillgång till ett mera samlat och
professionellt stöd.
Stadsdelsnämnden betonar vikten av att brukare, anhöriga och personal tidigt blir delaktiga i en eventuell
förändringsprocess. Nämnden vill också se en kontinuerlig uppföljning av beslutets effekter.
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Stadsdelsnämnden Väster
I stadsdelsnämndens yttrande konstateras att den kommungemensamma dagverksamheten för personer med
demenssjukdom som finns på stadsdel Väster inte är
redovisat i idéskissen. I stadsdelen finns dagverksamheterna Rundeln med 15 platser samt Kvibergsgatan med
10 platser. Verksamheterna har tillsammans 25 platser
och beläggningen är cirka 18 platser i snitt. Det sker
således en produktion som inte är i nivå med efterfrågan. I remissen förordas att man inte ska minska antalet
platser. Då behöver verksamheten även få ersättning för
tomtid. I nuvarande situation går verksamheten med ett
stort minusresultat genom att det produceras mer platser
än vad som efterfrågas.
Stadsdelsnämnden Väster ställer sig inte bakom förslaget
att minska antalet palliativa platser samt avstår från att
yttra sig över samordningen till Bodagatan 36.

ett effektivt nyttjande av resurser. Detta under förutsättning att all verksamhet samlas såsom korttidsplatser,
trygghetsplatser samt dagverksamhet.
Nämnden vill också betona vikten av att den goda
palliativa vård som utvecklats på den palliativa enheten
fortsättningsvis även kan bedrivas på Hulta Ängar med,
enligt förslaget, fem platser. Här bör särskilt beaktas
behovet av sjuksköterskekompetens dygnet runt för att
kunna bedriva en god palliativ vård.
Nämnden anser också att Borås Stad bör ta till vara den
kompetens som upparbetats. Ett eventuellt palliativt
team kan fungera som stöd och kunskapsresurs i Borås
Stad samt utvecklas enligt det ”Nationella vårdprogrammet för palliativ vård 2012-2014”.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen
Rita Johansson
ordförande		 Stadsdelschef

Kommentar:
Behoven och beläggningsgraden på platserna inom
dagverksamheterna för personer med demenssjukdom
kommer att följas upp i ett särskilt uppdrag vilket bland
annat omfattar platserna i stadsdel Väster.

Centrala Pensionärsrådet
Rådet påpekar att man inledningsvis i dokumentet bör
har en positiv inriktning och redogöra för vad staden erbjuder. Brukarperspektivet belyses för lite i utredningen,
det är fokus på lokaler. Rådet vill vara delaktiga på ett
tidigare stadium i denna typ av utredningar. Det är också viktigt att få en helhet om totala utbudet som finns
inom särskilt boende, korttidsplatser, trygghetsplatser
samt dagverksamhet för att kunna göra en bedömning
om att som i detta fall minska antalet korttidsplatser.

Borås Demensförening
Borås Demensförening kan se fördelar med att ha
dagverksamhet och trygghetsplatserna på samma ställe
vilket skulle underlätta för vårdtagarna. Föreningen har
inget att erinra mot förslaget.

Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker förslaget avseende
”Översyn av platser inom äldreomsorgen”. Nämnden
anser att det är positivt att verksamhet för personer med
demenssjukdom samlas till gemensamma lokaler vilket
ökar möjligheter för utveckling av verksamheten samt

Remiss
Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Stadsdelsnämnderna
Sociala Omsorgsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden

Inledning
Stadsdelsnämnd Öster har ett särskilt ansvar för boendeplaneringsfrågor i Borås Stad, vilket bland annat
innebär att analysera behovet av vård- och omsorgsboende enligt SoL (både för permanentboende och korttidsplatser) samt finna en ändamålsenlig sammansättning av beståndet inför framtidens behov.
Nedanstående remissunderlag är framtaget i en arbetsgrupp bestående av områdeschef för den kommungemensamma äldre- och funktionshinderverksamheten
samt representanter från områdeschefer vård- och
omsorgsboende, områdeschefer hemtjänst/hemsjukvård,
Lokalförsörjningsförvaltningen, fackliga företrädare för
Kommunal, Vårdförbundet och VISION.

Remissunderlag
• Hyresavtalet på Uppegårdsgatan 2 (tidigare Dalsjögläntan) går ut 2012-12-31. Kommunen har två
alternativ, antingen säga upp kontraktet och lämna
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lokalerna eller få till stånd en omfattande renovering
då lokalerna inte är anpassade efter dagens behov.
• Områdescheferna för Hemtjänst/hemsjukvård har
under hösten 2011 tagit fram ett förslag ”Utredning
kommungemensam daglig verksamhet – korttidsplatser –
trygghetsplatser avsedda för dementa”, se bilaga 1.
Förslaget bygger på att skapa två enheter i centralorten Borås med korttid, trygghetsplatser och dagverksamhet avsett för dementa ”allt under samma tak”
för att nå högsta möjliga kvalitet/valfrihet för den
enskilde och en kostnadseffektiv drift för kommunen.

Förslag
En idéskiss är framtagen där Bodagatan 36 föreslås bli
ett av ”husen med allt under samma tak”, se bilaga 2.
Detta skulle medföra att:
• Bodagatan 36 C – är redan en korttidsenhet avsedd
för demenssjuka personer
• Bodagatan 36 B - palliativa enheten flyttar sin verksamhet till Sörmarksgatan 207 (Hulta Ängar), där
cirka 5 platser görs om till palliativa platser. Den palliativa enheten har under hösten 2011 haft en mycket
låg beläggning och behovet av platser har minskat.
• Bodagatan 36 A är en enhet inom LSS och har inriktning mot vuxenhjärnskadade.
Bodagatan 36 A måste diskuteras tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen. Kan det finnas en lösning
att driva LSS-enheten i andra lokaler skulle trygghetsplatserna från Sjöboklint och dagverksamheten från
Sjöboklint, Trandared (Tolvskillingen) och eventuellt
Skogslid kunna flytta in på Bodagatan 36 A. Kan detta
lösas kan SDF Norr gå ur hyrda lokaler utanför Sjöboklint (Nolhagagatan 2) och flytta över kontor och
hemtjänstlokaler till Sjöboklints då tomställda lokaler
(där idag trygghetsplatser och dagverksamhet bedrivs).

Ovanstående förslag innebär att halva Uppegårdsgatan
2 (11 korttidsplatser avsedda för dementa) kan flytta in
på Bodagatan 36 B.
På Skogslid finns idag en avdelning (Wigs väg) med 6
permanentplatser och en avdelning (Stafs väg) med 14
korttidsplatser (varav 5 dubbelrum) avsedda för somatiskt sjuka personer. Om båda dessa enheter görs om till
demenskorttidsplatser skulle det finnas utrymme för 15
platser, alla enkelrum. Denna omställning innebär att
en renovering av de båda köken och Stavs väg behöver
göras. Båda dessa renoveringar borde rymmas inom underhållsrenovering och bekostas av fastighetsägaren. Det
behövs även iordningsställas ett rum för personalens
dokumentation m m.
Den andra halvan av Uppegårdsgatan 2 skulle i och
med detta kunna flytta in på Skogslid med de återstående 11 platserna plus att det blir en utökning av 4
korttidsplatser avsedda för dementa.

Sammanfattning

Totalt ger denna förändring en minskning av 15 korttidsplatser, 6 palliativa korttidsplatser och 6 permanentplatser.
Hemtjänst/hemsjukvårdslokalen på Nolhagagatan 2,
lokalen för dagverksamheten på Tolvskillingen och
korttidsenheten på Uppegårdsgatan 2 kan sägas upp.
Ett underlag gällande hyror är framtaget, se bilaga 3.
Eftersom en enhet med 22 korttidsplatser avvecklas
kommer anpassningar av antalet personal att genomföras. Även en sammanslagning av dagverksamheterna
kommer att ge en effektivisering av personalresurser.

Tabellen nedan visar förslagets påverkan av platsantalet
Enhet

Nuläge

Förslag

Bodagatan 36 B

11 palliativa korttidsplatser

11 demenskorttidsplatser

Uppegårdsgatan 2

22 demenskorttidsplatser

0

Skogslid Wigs väg

6 permanentplatser demens

6 demenskorttidsplatser

Skogslid Stafs väg

14 somatiska korttidsplatser

9 demenskorttidsplatser

Hulta Ängar

22 somatiska korttidsplatser

17 somatiska korttidsplatser, 5 palliativa korttidsplatser

Summa

61 korttidsplatser
6 permanentplatser

48 korttidsplatser
0 permanentplatser vilket innebär en minskning av 21 korttidsplatser och
6 permanentplatser

Förslaget skickas nu ut till de tre Stadsdelsnämnderna,
Sociala omsorgsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden på remiss.
Svar senast 2012-05-15.
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Hyreskalkyl

Kommentar från Norr (Sjöbo)

Nuläge
Hyrda objekt

Area, m2

Hyra, kr

Kr/m²

Korttid

1 973,16 1 405 417

712

SKK/Rehab

215,853

711

Summa

2 189,01 1 558 976

Dalsjöfors (enl LFF 3 650 m2)
Uppegårdsgatan 2
153 559

Upplysning: På sjöboklint disponerar Hemsjukvård och
Rehab för Sjöboområdet 6,59 % av hela objektet, eller
285 871 kr i hyra för 266 m2.
Alla värden avser 2012 års hyreskostnader.
För Skogslid och Sjöboklint finns äldre föredelningar
av husets totala kostnader, vilka inte ännu har ändrats
av SDF Norr. Areauppgifterna är här framräknade efter
samma procentsats som kostnaden har fördelats blad de
förekommande verksamheterna.

Nuläge
Hyrda objekt

Area, m2

Hyra, kr

Kr/m²

Bodagatan 34-40 blockförhyrning 2 048 m2
Bodagatan 36A
Bodagatan 36B

710,9

862 347

1 213

Bodagatan 36C

710,9

862 347

1 213

Summa

1421,8 1 724 694

Nuläge
Ägda objekt
Sjöboklint, 8 221 m
Trygghetsplatser

Area, m2

Hyra, kr

Kr/m²

23

24 726

1 075
1 075

2

Dagverksamhet

23

24 726

Summa

46

49 452

Area, m2

Hyra, kr

Nuläge
Hyrda objekt

Kr/m²

Hyrda kontor och hemtjänstlokaler utanför Sjöboklint,
inte Klintesväng 2-10
Nolhagagatan 2

190

194 330

Summa

190

194 330

1 023

Area, m2

Hyra, kr

Kr/m²

Tolvskivlingen

124

99 222

800

Summa

124

99 222

Area, m2

Hyra, kr

Kr/m²

90

139 271

1 547
1 554

Nuläge
Hyrda objekt
Trandared

Nuläge
Hyrda objekt
Skogslid, 2 239 m2
Wigs väg
Stavs väg

112

174 089

Summa

202

313 360

B 171

kommunfullmäktiges handlingar | 25 April 2013

Bilaga 1

Syfte

• Att samordna de olika dagverksamheterna för demenssjuka personer i Borås Stad för att ge brukarna
fler alternativ vad gäller öppettider och inriktningar.
• Att samordna trygghetsplatserna med övriga korttidsplatser. avsedda för dementa. för att nå största möjliga
resursutnyttjande.

2012-02-16

Utredning

Kommungemensam daglig verksamhet – korttidsplatser – trygghetsplatser avsedda för dementa

Nulägesbeskrivning

Bakgrund
Beslut från styrgrupp äldreomsorg

Styrgrupp Äldreomsorg fattade beslut 2011-08-26
om att en arbetsgrupp skall bildas där områdeschefer
hemtjänst/hemsjukvård ingår och områdeschef för kommungemensam äldre- och funktionshinderverksamhet
är sammankallande.
Uppdrag

Uppdraget är att se över behovet av antal platser för daglig verksamhet avsedda för personer med demens, var
de skall finnas, inriktning på verksamheten, öppettider,
finansiering, samordningsvinster mellan trygghetsplatser, daglig verksamhet och korttidsplatser.

Borås Stad har i dagsläget 926 platser på vård- och omsorgsboende, 120 korttidsplatser och 44 platser på dagverksamhet avsedda för demenssjuka personer, se tabell
1-3 nedan. Dessa platserna är samtliga biståndsbedömda
och förmedlas via Boendeplaneringssektionen.
Borås Stad har dessutom 7 trygghetsplatser. Med trygghetsplats menas ett tillfälligt boende för personer med
demenssjukdom eller med tidiga symtom på sjukdomen.
Trygghetsplatsen skall vara tillgänglig både utifrån den
enskildes och de anhörigas behov. För att erhålla plats
krävs att man har någon form av insats från kommunens vård- och omsorg eller har/har haft kontakt med
demensteamet, ingen biståndsbedömning krävs.

Tabell 1. Antal platser på daglig verksamhet uppdelade på somatiska- och demensplatser, samt fördelning
Stadsdelsvis.

Norr

Biståndsbedömd daglig verksamhet somatik

Biståndsbedömd daglig verksamhet demens

6 Sjöbo

5 Sjöbo + 6 Fristad

Väster

3 dagar/vecka a 6-7 platser/dag Viskafors

15 Göta + 10 Byttorp

Öster

6 Svärdfästet 6 platser fm/6 platser em (Trandared)

8 Trandared

Summa

15 platser

44 platser

Beläggningsgraden har under 2011 varit 71 % för demensplatser, för de somatiska platserna saknas uppgift
Tabell 2. Antal korttidsplatser och trygghets platser
uppdelade på somatiska- och demensplatser, samt
fördelning Stadsdelsvis.
Korttidsplatser

Trygghetsplatser

somatik

demens

somatik

demens

Norr

14

0

0

6

Väster

18

0

0

0

Öster

56

33

0

0

Summa

87

33

0

6
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Beläggningsgraden har under 2011 varit 90 % för somatiska platser och 89 % för demensplatserna. För trygghetsplatserna demens har beläggningen varit 67 %.
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Tabell 3. Antal permanenta platser uppdelade på somatiska- och
demensplatser, samt fördelning Stadsdelsvis.
Permanentplatser
somatik

demens

Norr

151

96

Väster

144

115

Öster

165

262

Summa

460

473

Beläggningsgraden har under 2011 varit 93 % för somatiska platser och 94 % för demensplatserna.

Planering 2012

Samtliga tre stadsdelsförvaltningar planerar att dra ner på sina
köp både vad gäller korttidsplatser och permanentplatser under
2012, tabell 4-5.
Tabell 4. Verksamhetsmått 2012 – antal planerade köp av korttidsdygn/korttidsplatser
Antal dygn Antal platser
2012
2012

Antal dygn
2011

Diff dygn

Norr

13 000

35,6

15 900

-2 900

Väster

12 650

34,6

13 500

-850

Öster

8 700

24,0

10 600

-1 900

Sociala omsorgsförvaltningen

2 555

7,0

2 384

+0,5

36 905

101

42 384

-5 479

Summa

Totalt köptes 116 korttidsplatser i snitt under 2011, motsvarande
siffra för 2012 beräknas till 101 platser. Detta innebär en minskning av 15 köpta platser. Borås Stad producerar 120 korttidsplatser vilket innebär en viss överproduktion.
Tabell 5. Verksamhetsmått 2012 – antal planerade köp av platser på vård- och omsorgsboende
Antal personer per dygn 2012
Norr

248 platser på vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg
+ 42 platser på vård- och omsorgsboende med hemtjänstinsatser
Totalt 290 platser

Väster

235 platser på vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg
+ 30 platser på vård- och omsorgsboende med hemtjänstinsatser
Totalt 265 platser

Öster

204 platser på vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg
+ 6 platser på vård- och omsorgsboende med hemtjänstinsatser
Totalt 210 platser

Sociala omsorgsförvaltningen
”Icke Boråsare”
Summa

23 platser
30 platser
818 platser
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Behov
Antal platser

finns. Det är i dagsläget inte möjligt att ange det framtida behovet men med en mer flexibel verksamhet, se
förslag nedan, kan verksamheten möta skiftande behov
på ett annat sätt än idag.

Daglig verksamhet för dementa
Beräknat köpta dagar på biståndsbedömd dagverksamhet saknas i verksamhetsmåtten. Beläggningsgraden har
visat på att det varje månad finns …… tomma platser.
Borås Stad har två vägar att gå:
1. att minska antalet platser
2. att se verksamheten som en viktig förebyggande
verksamhet och ha kvar antalet platser.
Arbetsgruppen föreslår förslag 2. För detta krävs
uppsökande verksamhet och ändrade riktlinjer för
biståndshandläggarna. Förslaget innebär även en kostnadsminskning då den enskildes behovet av en plats på
vård- och omsorgsboende kan senareläggas.
Kommungemensam äldre- och funktionshinder verksamhet har ett uppdrag från Kommunfullmäktiga att
följa upp och initiera till utveckling av dagverksamheterna för personer med demenssjukdom (KS 2010-1117).

Inriktningar
Daglig verksamhet för dementa
Se förslag nedan.

Korttidsplatser
Det behöver finnas korttidsplatser med inriktning för
både demens och somatiskt sjuka.
• Somatisk:
Idag har Hulta Ängar inriktning mot rehabilitering
och korttiden på Byttorpsklint växelvård. Arbetsgruppen föreslår att dessa inriktningar kvarstår.
Borås Stad har även en korttidsenhet med inriktning
mot palliativ vård. Denna enhet har haft låg beläggning under senare delen av 2011.
• Demens:
se förslag nedan

Korttidsplatser
Stadsdelarnas planerade köp av korttidsdygn 2012 ligger
på 101 platser vilket medför att 19 platser kan avvecklas.
Arbetsgruppen föreslår en avveckling av korttidsplatser
i två steg.
1. att korttidsplatserna på Skogslid i Fristad (14 platser, varav 5 i dubbelrum) avvecklas i steg ett
2. att korttidsplatserna på Fagersro i Viskafors
(8 platser) avvecklas i steg två.
Båda dessa enheter har somatiska platser och ytterligare
analys behövs för att ta ställning till fördelningen av
antal demens- respektive somatiska korttidsplatser.
Behovet av korttidsplatser bör noga följas upp under
2012 så att antalet platser anpassas efter det faktiska
behovet.

Trygghetsplatser
Verksamheten har under 2011 haft 6 platser och beläggningsgraden har varit 67 %. Orsaken är troligen att
verksamheten inte är tillräckligt känd på t ex vårdcentraler och hos alla biståndshandläggare. Det finns även
ett behov av information till allmänheten i Borås Stad
att möjligheten till korttid utan biståndshandläggning
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Trygghetsplatser
Verksamheten behöver utvecklas inom flera områden:
• Tydliggöra syfte och mål med verksamheten
• Marknadsföring
• Mer flexibla former bl a kunna komma några timmar
under dag eller kvällstid
• Utreda hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska hanteras
(bl a ansvarsfrågan egenvård/primärvård/hemsjukvård)
• Finna former för dokumentation
Se förslag nedan.

Redovisning av förslag
Arbetsgruppen föreslår att korttidsplatser – dagverksamhet – trygghetsplatser för personer med demenssjukdom drivs integrerat – ”under ett tak”. På sikt ser
vi två enheter i Borås Stad med ca 20 korttidsplatser
inkl trygghetsplatser samt 20 platser dagverksamhet per
enhet.
Varje enhet bedriver 10+10 korttids-/trygghetsplatser
samt 10+10 dagverksamhetsplatser.
Totalt blir detta 40 korttidsplatser/trygghetsplatser och
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40 platser avsedda för dagverksamhet med inriktning
mot demenssjuka personer.

Lokaler

En förutsättning är att lokalerna ligger i ett plan samt
att det finns möjlighet att ”öppna upp” mellan enheterna på natten (en dörr, vikdörr eller liknande).
Köksutrymmena bör vara generösa för att möjliggöra
att utrymmet kan samutnyttjas av verksamheterna. Det
bör finnas några mindre gemensamhetsutrymmen så att
aktiviteter kan bedrivas i mindre grupper för att kunna
tillgodose individuella behov så långt det är möjligt.
I övrigt ska lokalerna vara anpassade till den verksamhet
som ska bedrivas, vilket bl a betyder tillräckliga utrymmen för att sköta tvätt, förrådsutrymmen, personaladministration mm.
Varje rum ska vara utrustat med TV, telefon, internetuppkoppling. Lokalernas utformning bör anpassas
till personer med demensproblematik utifrån gällande
forskning. Lokalerna ska också utformas med tanke på
de förändrade riktlinjerna gällande tvångs- och skyddsåtgärder.

Samordningsvinster

Arbetsgruppen ser att det finns möjlighet att nyttja
personalen på ett mer effektivt sätt genom att integrera
verksamheterna och att samordna i större enheter. Vi ser
också vinster för brukarna genom att verksamheten på
ett bättre sätt kan anpassas till brukares och anhörigas
behov.

Läge/utemiljö

Arbetsgruppen uppfattar att anhöriga generellt föredrar
att verksamheten ligger i den inre delen av staden. Tillgång till allmänna kommunikationer har stor betydelse.
Arbetsgruppen ser också att den yttre miljön är väsentlig för verksamheten. Verksamheten bör ligga så att det
finns möjligheter att ta del av närmiljön t ex ett bibliotek, en affär, ett fik eller liknande. En bra och trygg
trädgård i anslutning till verksamheten är också en
väsentlig del för att kunna bedriva en bra verksamhet.

Sammanfattning

Korttidsplatser och trygghetsplatser erbjuds dygnet
runt.

Arbetsgruppen föreslår att korttidsplatser, dagverksamhet och trygghetsplatser för personer med demens drivs
integrerat – ”under ett tak”. På sikt ser vi två enheter i
Borås Stad med vardera 20 korttidsplatser inkl trygghetsplatser samt cirka 20 platser avsedda för dagverksamhet per enhet.

Trygghetsplatser ska också erbjudas del av dag, även
helg och kvällstid.

Läget bör vara i centralorten med en lättillgänglig och
trygg utemiljö anpassad efter demenssjukas behov.

Öppettider

Dagverksamhet ska kunna erbjudas morgon till kväll
inkl helg om behov finns.
Samtliga verksamheter ska vara flexibla och anpassa sig
till brukarnas behov.

B 175

kommunfullmäktiges handlingar | 25 April 2013

Bilaga 2

Förslag 2012 på planering av korttid –
trygghetsplatser – dagverksamhet för
dementa, förslag ”allt under samma tak”

Bodagatan 36 A

Flytta enheten till andra lokaler

Skogslid

Bodagatan 36C

Korttid dementa (11pl)

Bodagatan 36B

Palliativa enheten (11 pl)

Bodagatan 36A

Sörmarksgatan 207

(Hulta ängar)
44 somatiska korttidsplatser
Antal palliativa platser 5

Boende enl LSS med
inriktning mot vuxenhjärnskadade (6 pl)

Trygghetsplatser
Sjöboklint demens
- 7 platser

Dagverksamhet
Demens
- 5 pl Sjöboklint
- 6 pl Fristad
- 8 pl Trandared

Totalt antal korttidsplatser somatik 62 platser (dvs
minus 25 platser)
Totalt antal korttidsplatser demens 37 platser
(dvs plus 4 platser)
Permanentplatser minus 6 permanenta demensplatser
Skogslid

B 176

Stafs väg
Korttid somatik (14 pl)
omdanas till korttid
demens (9 platser)
Wigs väg
6 permanentplatser
demens, omdanas till
6 korttid demens

Uppegårdsgat 2
(Dalsjögläntan)
Korttid demens
- 22 platser

Totalt 99 korttidsplatser i Borås Stad (i dag totalt 120
platser) dvs minus 21 platser totalt
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Förslag
Steg 1

Flytta Palliativa enheten till Hulta Ängar (exempelvis
omdana 5 palliativa platser där).
Omdana 14 somatiska korttidsplatser på Skogslid (Stafs
väg) till 9 korttidsplatser demens.

Översyn av platser inom
äldreomsorgen
Berörda enheter:
SDF Öster
Bodagatan 36A

Avveckla Uppegårdsgatans 22 platser och flytta 11
platser till Bodagatan 36B (fd palliativa enheten) och
flytta resterande 11 platser till Skogslid (eftersom det
bara finns 9 platser på Stafs väg innebär det i steg ett en
minskning av två korttidsplatser)

Nu:
Gruppbostad enligt LSS, avsett för vuxenhjärnskadade.
6 platser.

Steg 2

Dagverksamhet avsedd för personer med demenssjukdom. 10-15 platser. Ombyggnation krävs

Omdana Wigs väg på Skogslid från 6 permanenta demensplatser till 6 korttidsplatser avsedda för dementa.

Efter genomförandet:
Trygghetsplatser avsedda för personer med demenssjukdom. 5-6 platser

Den nedlagda korttidsplatsen som nu står tom byggs
om till personalutrymme

Bodagatan 36B

Steg 3

Efter genomförandet:
Korttid avsedd för personer med demenssjukdom, 11
platser.

Se över möjligheterna att flytta Bodagatan 36A (vuxenhjärnskadade LSS)
Flytta de dementa trygghetsplatserna från Sjöboklint till
Bodagatan 36A
Flytta över dagverksamheten för demens från Sjöbo,
Fristad och Trandared till Bodagatan 36A

Nu:
Palliativ enhet. 11 platser.

11 platser överflyttade från Uppegården (dvs ½ Uppegården= en avdelning)
Uppegårdsgatan, Dalsjöfors

Nu:
Korttid demens. 22 platser, 2 avdelningar
Mycket stort renoveringsbehov finns och det är i dagsläget mycket svårt att bedriva verksamhet i lokalerna,
både för brukarna som är på korttidsvistelse där och
arbetsmiljömässigt för personalen.
Efter genomförandet:
Ingen kommunal verksamhet.
Hyreskontraktet sägs upp till 2013-12-31
Dagverksamhet demens, Trandared

Nu:
8 platser avsedda för dagverksamhet för personer med
demenssjukdom
Efter genomförandet:
Ingen kommunal verksamhet, lokalen sägs upp
Nuvarande verksamhet flyttas till Bodagatan 36A
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Hulta Ängar 2

Dagverksamhet demens, Sjöboklint

Nu:
22 korttidsplatser avsedda för personer med somatisk
sjukdom

Nu:
5 platser avsedda för dagverksamhet för personer med
demenssjukdom.

Efter genomförandet:
17 korttidsplatser avsedda för personer med somatisk
sjukdom och

Efter genomförandet:
Lokalen används till annat ändamål av SDF Norr.

5 palliativa korttidsplatser avsedda för personer med
vård i livets slutskede.
Fördelningen mellan korttidsplatser och palliativa platser kan variera över tid beroende på behovet.

SDF Norr
Skogslid Stafs väg, Fristad

Nu:
14 korttidsplatser, varav 5 dubbelrum, avsedda för personer med somatisk sjukdom
Efter genomförandet:
Korttid avsedd för personer med demenssjukdom, 9
platser (enkelrum).
11 platser överflyttade från Uppegården (dvs ½ Uppegården= en avdelning).

Skogslid Wigs väg, Fristad

Nu:
6 permanentplatser avsedda för personer med demenssjukdom.
Efter genomförandet:
Sammanslås med Stafs väg till en enhet, se ovan. 6
platser
Stafs väg och Wigs väg blir sammanlagt totalt 15 korttidsplatser avsedda för personer med demenssjukdom

Nuvarande verksamhet flyttas till Bodagatan 36A.

Dagverksamhet demens, Fristad

Nu:
6 platser avsedda för dagverksamhet för personer med
demenssjukdom.
Efter genomförandet:
Ingen förändring.

Sociala omsorgsförvaltningen
Bodagatan 36A

Nu:
Gruppbostad enligt LSS, avsett för vuxenhjärnskadade.
6 platser.
Efter genomförandet:
Ingen verksamhet enligt LSS, övergår till äldreomsorgen, SDF Öster.
De boende flyttar till Våglängdsgatan 91B.

Våglängdsgatan 91B

Nu:
Gruppbostad enligt LSS, avsett för vuxenhjärnskadade,
personer med Chorea Huntington.
6 platser, avveckling av enheten är påbörjad, beräknas
vara slutförd 2012-12-31.
Efter genomförandet:

Trygghetsplatser demens, Sjöboklint

Nu:
7 trygghetsplatser avsedda för personer med demenssjukdom
Efter genomförandet:
Lokalen används till annat ändamål av SDF Norr
Nuvarande verksamhet flyttas till Bodagatan 36A
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Gruppbostad enligt LSS, vuxenhjärnskadade, 6 platser.
Dvs de 6 personer som nu bor på Bodagatan 36A.
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Påverkan på platsantalet, korttid
och permanentplatser
Tabellen nedan visar förslagets påverkan av platsantalet
inom äldreomsorgen
Enhet

Nuläge

Förslag

Bodagatan 36 B

11 palliativa korttidsplatser

11 demenskorttidsplatser

Uppegårdsgatan 2

22 demenskorttidsplatser

0

Skogslid Wigs väg

6 permanentplatser demens

6 demenskorttidsplatser

Skogslid Stafs väg

14 somatiska korttidsplatser

9 demenskorttidsplatser

Hulta Ängar

22 somatiska korttidsplatser

17 somatiska korttidsplatser
5 palliativa korttidsplatser

Summa

61 korttidsplatser
6 permanentplatser

48 korttidsplatser
0 permanentplatser vilket innebär en minskning av
21 korttidsplatser och
6 permanentplatser

Tabellen nedan visar förslagets påverkan av platsantalet
inom LSS-verksamheten
Enhet

Nuläge

Förslag

Bodagatan 36A, LSS

6 platser avsedda för vuxenhjärnskadade

Övergå till Äldreomsorgen

Våglängdsgatan 91B, LSS 6 platser avsedda för personer med Chorea Huntington

6 platser avsedda för vuxenhjärnskadade

Summa

6 platser

12 platser

Förslag till genomförande:
Lokaler

• Omdana platser på Hulta Ängar till palliativa platser
och flytta Palliativa enheten dit
• Omdana 14 somatiska korttidsplatser på Skogslid
(Stafs väg) till 9 korttidsplatser demens samt omdana
6 platser på Wigs väg från permanentplatser till korttidsplatser demens
Den nedlagda korttidsplatsen som nu står tom på
Wigs vägbyggs om till personalutrymme.Renovering
behöver genomföras av båda avdelningarna
• Avveckla Uppegårdsgatans 22 platser och flytta 11
platser till Bodagatan 36B (f d palliativa enheten)
och flytta resterande 11 platser till Skogslid, Stafs och
Wigs väg.
• Flytta Bodagatan 36A (vuxenhjärnskadade enl LSS)
till Våglängdsgatan 91B (vuxenhjärnskadade enl LSS)
• Flytta trygghetsplatserna från Sjöboklint till Bodagatan 36A
Renovering behöver genomföras

• Flytta över dagverksamheten för demens från Sjöbo
och Trandared till Bodagatan 36A
Ombyggnation krävs
Palliativt team

En arbetsgrupp bör se över möjligheterna till att bilda
ett palliativt team som kan stötta hemtjänsten/hemsjukvården i den palliativa vården som sker i det ordinära
boendet i alla tre stadsdelarna. Detta vore ett utmärkt
sätt att tillvara den kompetens som finns på den palliativa enheten så att det kommer alla tre stadsdelarna
till gagn.

Utökning av hemtjänst

Eftersom platsantalet minskar enligt det framtagna
förslaget kan vi antaga att behovet av hemtjänst kommer
att öka stadsdelarna.
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Övertalighet

Eftersom platsantalet minskar och vissa enheter flyttar
sin verksamhet till andra lokaler kommer ett antal personal bli övertaliga eller behöva byta arbetsplats. Denna
process påbörjas omgående efter beslut fattats. Vi ser
inte att någon personal blir arbetslös.

Bilaga 1:
Kalkyl för kostnadsminskningar i samband med förändring av organisationen av korttid, trygghetsplatser och
dagverksamhet för dementa
Bilaga 2:
Förslag 2012 på planering av korttid – trygghetsplatser
– dagverksamhet för dementa, Förslag ”allt under ett
tak”
Annica Olausson
Områdeschef

Bilaga 1

Kalkyl för kostnadsminskningar i samband med förändring av organisationen
av korttid, trygghetsplatser och dagverksamhet för dementa
Före

Efter

Korttids
Bodagatan 36C
Personal

5 798

6 343

Hyra

862

862

Övrigt

677

622

Totalt

7 337

7 827

Bodagatan 36B
Personal

9 745

6 343

Hyra

862

862

Övrigt

294

622

Totalt

10 901

7 827

23 280

27 069

Uppegårdens platspris

Sörmarksgatan 207 (Hulta Ängar)
Personal
Hyra

4 247

4 247

Övrigt

3 933

3 933

Totalt

31 460

35 249
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Kalkyl för kostnadsminskningar i samband med förändring av organisationen
av korttid, trygghetsplatser och dagverksamhet för dementa
Före

Efter

Uppegårdsgatan 2 (Dalsjögläntan)
Personal

12 686

0

Hyra

1 559

0

Övrigt

1 243

0

Totalt

15 488

0

4 914

5 190

630

630

Skogslid
Stafs väg
Personal
Hyra
Övrigt

2 254

509

Totalt

7 798

6 328

Wigs väg

SÄBO

Korttid

Personal

1 951

3 460

225

420

Hyra

Uppegårdens personalbemanning

Samma platspris som Stafs väg

Övrigt

1 154

339

Totalt

3 330

4 219

56 423

48 404

-8 019

8 160

7 021

-1 139

Summa korttidsplatser
Personal
Hyra

Förändring

Övrigt

8 401

6 024

-2 378

Totalt

72 984

61 449

-11 535

1 951

0

-1 951

225

0

-225

Summa säbo
Personal
Hyra
Övrigt

1 154

0

-1 154

Totalt

3 330

0

-3 330

58 374

48 404

-9 970

8 385

7 021

-1 364

Totalt säbo + korttid
Personal
Hyra
Övrigt

9 555

6 024

-3 532

Totalt

76 314

61 449

-14 865

878

0

51

0

Övrigt

102

0

Totalt

1 031

0

Dagverksamhet
Sjöboklint
Personal
Hyra
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Kalkyl för kostnadsminskningar i samband med förändring av organisationen
av korttid, trygghetsplatser och dagverksamhet för dementa
Före

Efter

Personal

945

945

Hyra

102

102

Fristad

Övrigt

76

76

Totalt

1 123

1 123

1 401

0

99

0

Övrigt

98

0

Totalt

1 598

0

Personal

0

1 901

Hyra

0

431

Trandared
Personal
Hyra

Bodagatan 36A

Övrigt

0

200

Totalt

0

2 532

3 224

2 846

252

533

Summa dagverksamhet
Personal
Hyra

Förändring
-378 Minus 0,2 EC och 0,75 åa omv.pers.
179 ?

Övrigt

276

276

0

Totalt

3 752

3 655

-97

Trygghetsplatser
Bodagatan 36A

Sjöboklint
Personal

Förändring

4 146

3 768

Hyra

50

431

381 ?

Övrigt

146

146

0

Totalt

4 342

4 345

3
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Nr 28
Sammanställning av det sociala innehållet på
vård- och omsorgsboenden, Borås Stad 2012
2013-03-04

2012/KS0770 730

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har beslutat om en årlig uppföljning av det sociala innehållet på vård- och omsorgsboende. Stadsdelsnämnden Öster har lämnat en redovisning för 2012.
Uppgifterna i sammanställningen är hämtade från
nationella undersökningar, bl a Kommunens kvalitet i
korthet och Öppna jämförelser. Enhetscheferna inom
vård- och omsorgsboenden är nyckelpersoner för att få
in rätt uppgifter.
Resultaten mellan år 2011 och 2012 är likvärdiga. Det
är endast när det gäller frågan i vilken omfattning vårdoch omsorgsboendet erbjuder minst två organiserade
aktiviteter per dag som man kan se en förändring av
svaren. Att våra boenden idag inte i lika stor utsträckning som tidigare erbjuder organiserade aktiviteter beror
på att man i verksamheten arbetar mera med insatser
som tillgodoser det individuella behovet. Målsättningen
är att ha en organiserad aktivitet per dag, vardagar. Så
gott som alla boenden uppger att man också har en
aktivitet på helgen
Delar av denna sammanställning finns tillgänglig på
stadens webbplats. Här finns en redovisning av öppna
jämförelser utifrån ett Boråsperspektiv, där finns också
den nya jämförelsetjänsten där kvalitet och resultat på
vård- och omsorgsboendena kan jämföras. Kommunstyrelsen föreslår att den årliga sammanställningen av
det sociala innehållet på vård- och omsorgsboenden till
Kommunfullmäktige därför avslutas.

Kommunstyrelsen anser att det är lämpligt att det även
fortsättningsvis görs en sammanställning för staden som
ger möjlighet till analys och eventuella åtgärder. Genom
att Stadsdelsnämnd Öster ansvarar för den kommungemensamma verksamheten inom äldreomsorgen blir
det naturligt att Öster även fortsättningsvis ansvarar för
sammanställningen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna den upprättade redovisningen av det sociala innehållet på vård- och omsorgsboende 2012.
Avsluta den årliga uppföljningen av det sociala innehållet på vård- och omsorgsboende.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Avdelningschef

Bilaga 1
Sammanställning av alla enheter i Borås Stad 20092012, jämförelse i %
Bilaga 2
Sociala innehållet på särskilt boende 2011 och 2012,
sammanställning per enhet och per stadsdel.
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Från Stadsdelsnämnden Öster
2012-12-17

Dnr 2012/SDNO0176

Sammanställning av det sociala innehållet på vård- och omsorgsboenden, Borås
Stad 2012
Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 21 oktober 2010 beslutat
om en årlig uppföljning av det sociala innehållet i verksamheten i de särskilda boendena. Respektive stadsdelsnämnd ska göra en sådan redovisning för sina verksamheter. Stadsdelsnämnd Öster samordnar redovisningen.

Resultat

Uppgifterna i sammanställningen är hämtade från
kommun och landstingsdatabasen KOLADA. Delar av
nyckeltalen redovisas även i andra undersökningar, bl a
Kommunens Kvalitet i Korthet och Öppna Jämförelser.
Insamlingen av uppgifter har genomförts under oktober
2012.
Enhetscheferna inom vård och omsorgsboende är
nyckelpersoner för att få in rätt uppgifter, varför dessa
kontaktats under genomförandetiden.
Här redovisas kommunens siffror fördelade per enhet
samt en jämförelse över tid för åren 2009-2012. Det
återstår för respektive stadsdelsnämnd att svara för analys och eventuella åtgärder. Förhoppningsvis kan resultatet användas för att identifiera förbättringsområden.
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Beslut:

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att översända sammanställningen av det sociala innehållet på vård- och
omsorgsboende 2012 till Kommunstyrelsen
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen
Rita Johansson
Ordförande		 Stadsdelschef

Bilaga 1 S ociala innehållet jämförelse över tid 20092012
Bilaga 2 K
 valitet på särskilt boende redovisade per enhet
2009-2012
Bilaga 3 K
 valitet på särskilt boende, per enhet och stadsdel 2011 och 2012.
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Bilaga 1

Sociala innehållet – kvalitetsnyckeltal för
vård- och omsorgsboende 2012
Sammanställning av alla enheter i Borås stad
2009-2012, jämförelse i %.

Enkätfrågor

2009

2010

2011

1. E
 rbjuds de äldre personlig omvårdnad varje vecka?
Frågan har utgått 2012

90

99

97

-

-

3. H
 ar varje boende en egen nyckel till sitt rum/lägenhet? Avser endast
de fall där den äldre kan klara av att använda egen nyckel.

90

95

89

98

↑

4. Serveras de boende kvälls/nattmål? Avsikten med detta mått är att
den äldre inte ska vara utan mat mer än 11 timmar. Serveringen ska ske
på ett aktivt och organiserat sätt och inte då och då när den enskilde så
begär detta.

100

99

93

100

↑

5. Kan den äldre själv välja när man vill och gå och lägga sig för nattvila? Innefattar veckans alla dagar.

94

97

100

100

↔

6. K
 an den äldre själv välja tid för uppstigning på morgonen?
Innefattar veckans alla dagar.

96

99

92

100

↑

7. Erbjuds varje boende dagligen möjlighet till egen tid utifrån sina
önskemål? Exempel på detta kan vara en pratstund, blomskötsel,
korsord, m m Här avses det man gör utöver personlig omvårdnad – avsatt
extra tid.

67

91

73

84

↑

100

100

100

-

-

9. Erbjuder äldreboendet minst två organiserade och gemensamma
aktiviteter per dag under vardagar? Med organiserad aktivitet avses
ex högläsning, musikstund, bakning, m m där den enskilde i förväg har
möjlighet att ta ställning till innehållet genom exempelvis ett schema.
Det är inte nödvändigt att det är kommunen/äldreboendet som genomför
aktiviteterna.

41

47

63

64

↑

10. Erbjuder enheten möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som
så önskar? Det ska vara ett aktivt erbjudande från personalen och
inkludera all form av utevistelse, ex promenader eller möjlighet att sitta
på balkong.

78

94

96

91

↓

11. E
 rbjuder enheten organiserade aktiviteter under helgen? Avser
minst en aktivitet på lördag och en på söndag. Se definition i fråga 9.

16

56

23

19

↓

8. Erbjuder det särskilda boendet kvarboende i livets slutskede?
Frågan har utgått 2012

2012 Förändring

Resultat: 76-100 %
26-75 %
0-24 %
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Bilaga 2

Kommunens kvalitet i korthet
– kvalitetsnyckeltal för äldreomsorg.
Kvalitetsaspekter för SÄBO
Frågor 2009-2012

1. Erbjuds de äldre personlig omvårdnad varje
vecka? Här avses det lilla extra utöver att bli ren, exempelvis at få naglarna målade, bli sminkad, få håret
rullat/uppsatt, taktil massage, vaxning av mustasch,
mm. Detta skall ske som ett aktivt erbjudande
2. Har alla äldre eget rum/lägenhet med eget hygienrum? I de fall makar valt att dela rum betraktas det
som ”eget rum”. Med hygienrum menas egen dusch
och toalett. Utgått 2010
3. Har varje boende en egen nyckel till sitt rum/lägenhet? Avser endast de fall där den äldre kan klara
av att använda egen nyckel.
4. Serveras de boende kvälls/nattmål? Avsikten med
detta mått är att den äldre inte ska vara utan mat mer
än 11 timmar. Serveringen ska ske på ett aktivt och
organiserat sätt och inte då och då när den enskilde
så begär detta.
5. K an den äldre själv välja när man vill gå och lägga
sig för nattvila? Innefattar veckans alla dagar.
6. K an den äldre själv välja tid för uppstigning på
morgonen? Innefattar veckans alla dagar.
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7. Erbjuds varje boende dagligen möjlighet till egen
tid utifrån sina önskemål? Exempel på detta kan
vara en pratstund, blomsterskötsel, korsord, m m.
Här avses det man gör utöver personlig omvårdnad avsatt extra tid.
8. Erbjuder det särskilda boendet kvarboende i livets
slutskede? Utgått 2012
9. Erbjuder äldreboendet minst två organiserade och
gemensamma aktiviteter per dag under vardagar? Med organiserad aktivitet avses ex. högläsning,
musikstund, bakning, mm där den enskilde i förväg
har möjlighet att ta ställning till innehållet genom
exempelvis ett schema. Det är inte nödvändigt att det
är kommunen/äldreboendet som genomför aktiviteterna.
10. Erbjuder enheten möjlighet till daglig utevistelse
för den äldre som så önskar? Det ska vara ett
aktivt erbjudande från personalen och inkludera all
form av utevistelse, ex promenader eller möjlighet
att sitta på balkong.
11. Erbjuder enheten organiserade aktiviteter under
helgen? Avser minst en aktivitet på lördag och en på
söndag. Det är inte nödvändigt att det är kommunen/äldreboendet som genomför aktiviteterna.

Svaren redovisas årsvis i tabellerna på de
följande sidorna
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Kvalitetsaspekter för SÄBO Oktober 2009
Antal
Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11
platser

Enhet

ja nej

Agamemnon

70

70

Björkhaga

19

19

Bodagatan 30

33

33

Byttorpsklint

86

86

Dalhem

30

Dalhem, Solrosen

7

Dalsjögläntan

45

ja nej
70

ja nej

ja nej

70

70

70

70

19

19

19

19

19
33

30
7

ja nej

70
19

ja nej

ja nej
70

70

70

19

19

19

33

33

33

33

33

86

86

86

86

86

30

30

30

30

30
7

7
45

30

30

7

7

7

7

7

7

45

45

45

45

45

45

80

Distansgatan

80

80

80

80

80

80

80

27

27

27

27

27

27

27

Fagersro

20

20

20

20

20

20

20

27
20

33

33
86
30

45

30

7

7

45

45

80

80

80

27

27

27

27

20

20

20

20

80

8

8

8

8

8

8

15

15

15

15

15

15

Kapplandsgatan

72

72

72

72

72

72

72

Kypegläntan

24

24

24

24

24

24

24

Källhaga

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Rönngård 1-3

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

Sanderöd,Solsidan/Solb

16

16

16

16

16

16

16

16

16

21

20
28

16
21

15

8

33
86

Hestra Midgård-Mogdun

28

8

ja nej

19

86

30

ja nej

70

86

Ekekullen
Hestra Midgård-Idun

ja nej

86

45

33

ja nej

8

8

8

8

15

15

15

15

72

72

72

72

24

24

24

15

16

Sanderöd,Svalan/Solv

21

21

21

21

21

21

21

21

Sjöboklint och Klintesv

76

76

76

76

76

76

76

76

76

Skogslid

34

34

34

34

34

34

34

34

Svärdfästet

22

22

22

22

22

22

22

24

Sörmarksgatan

24

24

Vesslan

20

20

Våglängdsgatan

120 120

20
120

22

34

22

22
24

24

24

24

24

24

24

20

20

20

20

20

120

120

120

120

Ängsjöparken

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Wigs, Ängamark,Nylyckan

26

26

26

26

26

26

26

26

26

96 767 196 867

80 963

0 910

53 925

963 867

38 650 313 963

21
76

76

34
22

34
22

24
20

120

24

21
76

34

20

120

20

72
24

24

20

20

120 120

120

20

20

26

26

20
26

0 395 568 755 208 150 813
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Kvalitetsaspekter för SÄBO Oktober 2010
Antal enheter 23
Enhet

Antal
platser.

Fråga 1 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11
ja nej

ja nej

ja nej

Agamemnon

70

70

70

70

70

ja nej

70

ja nej

Björkhaga

19

19

19

19

19

19

ja nej
70
19

ja nej

ja nej

70

70

19

19

19

19

33

33

33

33

33

33

33

33

Byttorpsklint

86

86

86

86

86

86

86

86

86

37

37

37

37

37

37

37

Dalhem

37
10

Dalsjöv 25 F

30

30

30

30

30

30

30

30

Distansgatan

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Ekekullen

27

27

27

27

27

27

27

27

20

10

Fagersro

20

20

20

20

Hestra Midgård

30

30

30

30

Kapplandsgatan

72

72

72

72

Kypegläntan

24

24

24

24

Källhaga

20

20

20

20

10

37

33

Dalsjöv 25 B

10

10

10
30

ja nej

70

Bodagatan 30

10

ja nej

70

10

33

33

86

86

37
10

37
10

10

30
80
27

27

27

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

72

72

72

72

72

72

72

24

24

24

24

24

24

24

20

20

20

20

20

20

20

16

16

30

20

30
80

Sanderöd,Solsidan/Solb

16

16

16

16

16

16

Sanderöd,Svalan/Solv

21

21

21

21

21

21

Sjöboklint och Klintesv

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

Skogslid

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

21

16

16

16

21

21

21

21

Svärdfästet

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Sörmarksgatan

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Vesslan

17

17

17

17

17

17

17

Våglängdsgatan
Ängsjöparken
Summa
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120 120

17
120

120

120

120

120

120

20

20

20

20

20

20

20

934 924

10 887

47 924

10 904

30 924

10 854

80 934

20

17

17

120 120
20

17
120

20

20

0 435 499 877

57 541 393
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Kvalitetsaspekter för SÄBO Oktober 2011
Antal enheter 24
Enhet

Antal
platser.

Fråga 1 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11
ja nej

ja nej

ja nej

Agamemnon

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Björkhaga

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Bodagatan 30

33

33

Byttorpsklint

86

86

Dalhem

37

37

Dalsjöv 25 B, F

40

0

Distansgatan

80

Ekekullen

27

Fagersro

19
33
86

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

33

33

33

33

33

86

86

86

86

86

ja nej

33
86

ja nej

ja

33

nej

33

86

86

37

37

37

37

37

37

37

37

37

40

40

40

40

40

40

40

40

40

80

80

80

80

80

80

80

80

27

27

27

27

27

27

27

20

20

20

20

20

20

20

20

Hestra Midgård

30

30

30

30

30

30

Kapplandsgatan

72

72

72

72

72

40

72

80
27

20

27

20

20

30

30

30

30

30

72

72

72

72

72

Kypegläntan

24

24

24

24

24

24

Källhaga

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Sanderöd,Solsidan/Solb

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Sanderöd,Svalan/Solv

21

21

21

21

21

21

Sjöboklint

40

40

40

40

40

40

Klintesv.

36

36

36

Skogslid

34

34

34

Skogslid

26

26

26

Svärdfästet

21

21

21

21

Sörmarksgatan

24

24

24

24

17

17

17

17

17

17

120 120

120

120

120

120

Vesslan
Våglängdsgatan
Ängsjöparken
Summa

20

36
34
26

80

27

24

21
40

24

24

24

24
20
16

21

21

21

21

40

40

40

40

36

36

36

36

36

36

36

34

34

34

34

34

34

34

26

26

26

26

26

26

26

21

21

21

21

21

21

21

24

24

24

24

24

24

17

17

20

20

20

20

20

933 893

40 865

68 871

62 933

0 861

17
120

120

20

20

72 769 164 933

17
120 120

20

24
17
120

20

20

0 627 306 916

17 210 723
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Kvalitetsaspekter för SÄBO Oktober 2012
Antal enheter 22
Enhet

Antal
platser

Fråga 1 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11
ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

Agamemnon

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Björkhaga

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Byttorpsklint

86

86

86

86

86

Dalsjövä 25 C,D,E

30

30

30

30

30

30

Dalsjöv 25 B, F

40

40

40

40

40

40

Distansgatan

80

80

80

80

80

80

Ekekullen

27

27

27

27

27

Fagersro

18

18

18

18

18

18

Hestra Midgård

30

30

30

30

30

30

Kapplandsgatan

72

72

72

72

72

72

Kypegläntan

24

24

24

24

24

24

Källhaga

20

20

20

20

Sanderödkr 1

16

16

16

16

Sanderödkr 2

21

21

21

Sjöboklint

40

40

Klintesv.

36

Skogslid

Bodagatan 30
86

86

86
30

86

30

30

40

40

40

80

80
27

27

18

18

30

30

72

72

24

24

24

20

20

20

20

16

16

16

16

16

21

21

21

21

40

40

40

40

40

40

40

36

36

36

36

36

36

36

36

34

34

34

34

34

34

34

Skogslid

26

26

26

26

26

Söderkullag

21

21

21

21

21

21

Sörmarksgatan

24

24

24

24

24

24

120

120

120

120

120

120

20

20

20

20

20

20

0 854

20 874

0 874

0 874

20

27

27

80

18
30
72

26

21

26
21

21

34

34

26

26

21

21

24

24

120

120

120

20

20

20

0 567 307 793

81 166 708

24

Vesslan
Våglängdsgatan
Ängsjöparken
Summa

874

0

Vesslan och Bodagatan 30 har avvecklats under året.
Margaretagatan 9 öppnades den 1 september 2012.
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Sociala innehållet på särskilt boende 2012 och 2011
Sammanställning per enhet i stadsdel Norr
2012
Enhet
Agamemnon

Antal Fråga 1 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11
platser.
ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej
70

70

70

70

70

70

Kypegläntan

24

24

24

24

24

24

Sjöboklint

40

40

40

40

40

40

70
24

24

24

40

40

36

36

36

36

36

36

36

36

Skogslid

34

34

34

34

34

34

34

26

26

26

26

26

Summa

230

230

0 230

0 230

0 230

0 204
70

70

40

Klintesv.
Skogslid

70

36
34

34

26

26

26

26

26

110 120 170

60

0 230

2011
Agamemnon

70

70

70

70

70

70

Kypegläntan

24

24

24

24

24

24

40

Sjöboklint

40

40

40

Klintesv.

36

36

36

Skogslid

34

34

34

26

26

26

230 230

0 230

Skogslid
summa

36
34
26
0 168

Frågor 2012

1. Erbjuds de äldre personlig omvårdnad varje vecka?
Utgått 2012
2. Har alla äldre eget rum/lägenhet med eget hygienrum? Utgått 2011
3. Har varje boende en egen nyckel till sitt rum/lägenhet? Avser endast de fall där den äldre kan klara av
att använda egen nyckel.
4. S
 erveras de boende kvälls/nattmål? Organiserat,
inte då och då.
5. K an den äldre själv välja när man vill gå och lägga
sig för nattvila? Innefattar veckans alla dagar.

70
24

70

24

24

70

70

24

24

40

40

40

40

40

40

40

36

36

36

36

36

36

36

34

34

34

34

34

34

34

26

26

26

26

26

26

62 230

0 230

0 206

24 230

0 206

24 230

26
0

0 230

7. E
 rbjuds varje boende dagligen möjlighet till egen tid
utifrån sina önskemål? avsatt extra tid.
8. Erbjuder det särskilda boendet kvarboende i livets
slutskede? Utgått 2012
9. Erbjuder äldreboendet minst två organiserade och
gemensamma aktiviteter per dag under vardagar?
10. E
 rbjuder enheten möjlighet till daglig utevistelse
för den äldre som så önskar? Det ska vara ett aktivt
erbjudande från personalen
11. Erbjuder enheten organiserade aktiviteter under
helgen? Avser minst en aktivitet på lördag och en
på söndag.

6. K an den äldre själv välja tid för uppstigning på
morgonen? Innefattar veckans alla dagar.
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Sociala innehållet på särskilt boende 2012 och 2011
Sammanställning per enhet i stadsdel Väster
2012

Antal pl. Fråga 1 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11

Enhet

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej
19

Björkhaga

19

19

19

19

19

Byttorpsklint

86

86

86

86

86

86

Ekekullen

27

27

27

27

27

27

ja nej

ja nej
19
86

ja nej
19

19

86
27

27

86
27

Fagersro

18

18

18

18

18

18

18

18

Hestra Midgård

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Källhaga

20

20

20

20

20

20

20

20

Sanderödkr 1

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Sanderödkr 2

21

21

21

21

21

21

21

Ängsjöparken
Summa

20

20

20

20

20

20

257

237

20 257

0 257

0 257

18

ja nej

20

20

0 144 113

21

21

21

86 171

20

124 133 236

20

2011
Björkhaga

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Byttorpsklint

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

Ekekullen

27

27

27

27

27

27

27

27

Fagersro

20

20

20

20

20

20

20

20

Hestra Midgård

30

30

30

30

30

30

Källhaga

20

20

20

20

20

20

20
16

Sanderödkr 1

16

16

16

16

16

Sanderödkr 2

21

21

21

21

21

21

Ängsjöparken

20

20

20

20

20

20

259 259

0 243

16 259

0 259

0 259

Summa

16

30

27
20

30

30

20

20

19
86

27

27

20

20

30

30

20

20

16

16

16

16

21

21

21

21

20

20

20

20

20

0 208

51 259

0 202

57 259

0 106 153

21

Sociala innehållet på särskilt boende 2012 och 2011
Sammanställning per enhet i stadsdel Öster
2012

Antal pl. Fråga 1 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11

Enhet

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej
30

ja nej

ja nej

Dalsjövä 25 C,D,E

30

30

30

30

30

30

30

30

Dalsjöv 25 B, F

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Distansgatan

80

80

80

80

80

80

80

80

Kapplandsgatan

72

72

72

72

72

72

72

72

80
72

Söderkullag

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Sörmarksgatan

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Våglängdsgatan

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Summa

387

387

0 387

0 387

0 387

0 387

357

30 387

0

0

80 307

2011
Dalsjövä 25 C,D,E

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Dalsjöv 25 B, F

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Distansgatan

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Kapplandsgatan

72

72

72

72

72

Söderkullag

21

21

21

21

21

24

Sörmarksgatan

37

72
21

72
21

72
21

72
21

80

72

72

21

21

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Våglängdsgatan

120 120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Summa

394 357

37 394

0 394

0 394

0 322

72 322

72 394

0 322

72 394

0 104 290

B 192

24

kommunfullmäktiges handlingar | 25 April 2013

Nr 29
Projekteringsuppdrag för om- och tillbyggnad
av Trandaredsgårdens förskola
2013-03-18

2013/KS0125 287

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden har den 22 januari hos
Kommunstyrelsen begärt ett projekteringsuppdrag för
om- och tillbyggnad av Trandaredsgårdens förskola.
Med anledning av att den beräknade utgiften i förslaget
överstiger den som avsatts i senaste investeringsbudget
överlämnas förslaget till Kommunfullmäktige för beslut.
Stadsdelsnämnden Öster har den 14 februari tillstyrkt
förslaget.
I investeringsbudgeten avsattes 10,5 mnkr för tillbyggnad med lokaler för två avdelningar till Trandaredsgården. Utgiften beräknas nu till 14,5 mnkr. Under hand
har från de berörda förvaltningarna framförts att det nu
inte endast handlar om att förse förskolan med lokaler
för två tillkommande avdelningar utan även komplettera lokalytan för de tre avdelningar som finns i de
nuvarande lokalerna. Bedömningen är att dessa lokaler
nu inte lever upp till normal standard för t ex kök eller
personalutrymmen.
Kommunstyrelsen tillstyrker utökningen. Det är rimligt
att i samband med tillbyggnaden även se till att lokalerna i övrigt är ändamålsenliga. Behovet av tillbyggnaden
för två avdelningar är klarlagt eftersom paviljongerna på
Kransmossen behöver ersättas.

Detta är andra gången i år som Kommunfullmäktige
får ta ställning till förskoleprojekt som avviker från det
som den nyligen antagna budgeten byggde på. I inget av
fallen handlar det om att nya fakta kommit fram utan
nämnderna har av andra skäl presenterat nya lösningar
som medfört andra krav på investeringsutrymme än vad
som redovisats i samband med budgetförslagen. Det är
viktigt i fortsättningen att underlagen för budgeten är så
genomarbetade att de inte omgående behöver förändras.
I stadsdelsnämndens yttrande anges uppgifter om
förändring av lokalkostnader. Av dessa kan utläsas att
den föreslagna investeringen medför ökade lokalkostnader med 451,9 tkr trots att projektet inte medför någon
ökad verksamhetsvolym.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att projektera om- och tillbyggnad av Trandaredsgårdens
förskola i enlighet med nämndens förslag den 22
januari 2013.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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2013-02-14

Dnr 2012/SDNO0183

Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Godkännande av förslag från Lokalförsörjningsnämnden angående projekteringsuppdrag för om- och tillbyggnad av
Trandaredsgårdens förskola
Beslut

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att godkänna Lokalförsörjningsnämndens framställan om projekteringsuppdrag avseende om- och tillbyggnad av Trandaredsgårdens förskola.

Bakgrund

Stadsdelsnämnden Öster har i skrivelser daterade 201211-12 (ordförandebeslut) samt 2012-12-17 (nämndbeslut) begärt en om- och tillbyggnad av Trandaredsgårdens förskola.
Utbyggnadsplanerna har Stadsdelsnämnden Öster beskrivit i tidigare års lokalresursplan. En tillbyggnad med
två avdelningar motiveras med att nuvarande paviljonglösning på Kransmossen kommer att lämnas i samband
med områdets planerade nybyggnation av bostäder.
Stadsdelsnämnden Östers framställan 2012-12-17
innebär en utökning av projektet då det visat sig att
tillbyggnaden skapar möjlighet att anpassa befintliga
lokaler och på så sätt tillskapa totalt fem avdelningar.
Fem avdelningar är också i linje med Borås Stads lokalprogram för förskolor, vilket ger en effektiv och hållbar
verksamhet för lång tid framöver.
Med anledning av närheten till Södergårdens förskola
och dess tillagningskök föreslår Stadsdelsnämnden Öster att Trandaredsgårdens förskola utrustas, precis som
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i dagsläget, med ett mottagningskök. Stadsdelnämnden
är medveten om att detta är ett avsteg från lokalprogrammet men också i linje med att nå en hög kostnadseffektivitet när förutsättningar finns.
Förskolans utomhuslekytor är tillräckliga för det totala
antalet barn (cirka 100 barn). Ett utökat parkerings- och
angöringsbehov kommer att förläggas inom parkmarksområdet på förskolans östra sida.
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget för
år 2013 där 10,5 miljoner kronor avsatts för projektet
med tillbyggnad av två avdelningar.
Lokalförsörjningsnämnden bedömer att projektets totala
kostnad hamnar på 14,5 miljoner kronor.
Stadsdelnämnden Öster anser att den föreslagna omoch tillbyggnaden av Trandaredsgårdens förskola är
välmotiverad utifrån stadsdelsnämndens strategi att
avveckla paviljonglösningar. Dessutom pågår det i området en icke oansenlig bostadsbyggnation som kommer
att öka efterfrågan på förskoleplatser.
Totalkostnaden för projektet är beräknad till 14 500 tkr
vilket innebär en tillkommande lokalhyra motsvarande
925 tkr år 1.
Hyreskostnadskalkyl
Ny hyra år 1 Trandaredsgårdens förskola
Nuvarande hyra Trandaredsgården förskola
Hyresminskning paviljonger Kransmossen
Total hyra Trandaredsgårdens förskola

925 900
1 036 000
-474 000
1 487 900

STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen 		
Rita Johansson
Ordförande			ordförande
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2013-01-22

2012-11-12

Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Lokalförsörjningsnämnden

Trandaredsgården – framställan om
projekteringsuppdrag för om- och tillbyggnad av förskola

Framställan om utbyggnad av förskolelokaler vid Trandaredsgården

Stadsdelsnämnden Öster har i skrivelse daterad 201211-12 samt beslut i SDN 2011-12-17 begärt en förstudie
avseende en om- och tillbyggnad av Trandaredsgården.
Förslaget i förstudien har genom skrivelse från Stadsdelsnämnd Öster dat 2012-12-17 utökats genom att förutom en nybyggnad med två avdelningar även innehålla
lokaler för personal, mottagningskök och ombyggnad
för en avdelning. Genom tillbyggnaden kan ytor tillskapas inom den befintliga verksamheten som innebär
att förskolan totalt får fem avdelningar i enlighet med
Borås Stads lokalprogram för förskolor, vilket ger en effektiv och hållbar verksamhet för lång tid framöver.
Utbyggnaden är tänkt att ersätta provisoriska paviljong
er som idag finns på Kransmossen.
Lokalförsörjningsförvaltningen har i samråd med verksamhetsansvariga genomfört en förstudie.
I tillbyggnadens bottenvåning föreslås att ett nytt mottagningskök placeras och maten kommer att levereras
från Södergårdens förskola.
Förskolans gård är tillräcklig för föreslaget antal barn.
Ett utökat parkering och angöringsbehov föreslås att
förläggas inom parkmarksområdet på förskolans östra
sida i samråd med Tekniska förvaltningen.
Förslaget innehåller en tillbyggnad av förskolan med
591 m2 BTA.

Dnr 2012/SDNO

Stadsdelsnämnden Östers utbyggnadsplaner för förskoleverksamheten inom Trandaredsområdet har beskrivits
i tidigare lokalresursplan och har bland annat omfattat
ersättningslokaler för nuvarande paviljonger på Kransmossen. 12012 års investeringsplan har resurser avsatts
till en förstudie med utbyggnad av Trandaredsgården
som lämplig ersättning för kommande avveckling av
paviljongen på Kransmossen.
Trandaredsgården omfattar i dagsläget tre förskoleavdelningar. Stadsdelsnämnden Öster föreslår att förskolan
byggs ut med ytterligare två avdelningar och att det
samtidigt görs en mindre ombyggnation i befintlig
förskola för att tillskapa mer ändamålsenliga utrymmen
för verksamheten.

Beslut

Stadsdelsnämnden Öster hemställer härmed att Lokalförsörjningsnämnden omgående inleder en förstudie och
kostnadsberäkning av en utbyggnad med två avdelningar vid Trandaredsgården samt viss ombyggnation
av befintliga verksamhetslokaler.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen
ordförande

Lokalförsörjningsförvaltningen bedömer kostnaden för
om och -tillbyggnaden till 14 500 000 kronor. Projektet
finns med i Borås Stads budget för år 2013, men innehåller då endast en tillbyggnad av två avdelningar dvs
fyra avdelningar totalt.
Investeringen föreslås att avskrivas på 20 respektive 33
år. Hyreskostnadsförändringen för år 1 blir 925 000
kronor.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att Stadsdelsnämnden
Öster tillstyrker förslaget
att	projekteringsuppdrag ges för om och- tillbyggnad av
Trandaredsgården
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldcnpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef
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2012-12-17

Dnr 2012/SDNO0183

Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Lokalförsörjningsnämnden

Framställan om utbyggnad av förskolelokaler vid Trandaredsgården
Stadsdelsnämnden Östers utbyggnadsplaner för förskoleverksamheten inom Trandaredsområdet har beskrivits
i tidigare lokalresursplan och har bland annat omfattat
ersättningslokaler för nuvarande paviljonger på Kransmossen. I 2012 års investeringsplan har resurser avsatts
till en förstudie med utbyggnad av Trandaredsgården
som lämplig ersättning för kommande avveckling av
paviljongen på Kransmossen.
Arbetet med förstudien har inletts och beräknas avslutas
inom kort. Förslaget i förstudien innehåller en nybyggnad med två avdelningar samt lokaler för personal och
mottagningskök. Genom tillbyggnaden kan ytor tillskapas inom den befintliga verksamheten som innebär
att förskolan totalt får fem avdelningar i enlighet med
Borås stads lokalprogram för förskolor, vilket ger en effektiv och hållbar verksamhet för lång tid framöver.
Stadsdelsnämnden Öster ställer sig positiv till att ytor
tillskapas inom den befintliga verksamheten i samband
med tillbyggnaden för att på så sätt få fem avdelningar
inom Trandaredsgården.

Beslut

Stadsdelsnämnden Öster hemställer härmed att Lokalförsörjningsnämnden upprättar en tidsplan samt en
projekteringsframställan och kostnadsberäkning av en
utbyggnad med två avdelningar vid Trandaredsgården
samt viss ombyggnation av befintliga verksamhetslokaler.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen
Rita Johansson
Ordförande		 Stadsdelschef
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Nr 30
Kulturprogram för Borås Stad 2013-2016
2013-03-18

2012/KS0569 860

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kulturnämnden har utformat ett Kulturprogram för
Borås Stad att gälla 2013-2016. Programmet har sin
utgångspunkt i Vision 2025 och innehåller prioriterade
områden för Barn och unga, Den textila identiteten,
Den samtida konsten och Samhällsplanering/Stadsutveckling.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kulturprogram för Borås Stad 2013-2016 antas.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef

Skolan ska i samverkan med kulturverksamheterna
ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda och ta del av många uttrycksformer så som
språk, bild, musik, drama och dans, samt ha utvecklat
kännedom om samhällets kulturutbud och kulturarv.

Den textila identiteten

I det nya Textile Fashion Centre ska Textilmuseet
utvecklas till en mötesplats av såväl lokalt, regionalt,
nationellt som internationellt intresse. Industrihistoria,
textil konst, design, mode och smarta textilier ska vara
uttalade inriktningar.
Textilmuseet ska samarbeta med stat, region, högskola
näringsliv och civilsamhälle för att stärka Borås och
Sjuhäradsbygdens textila identitet. Borås ska vara både
navet och motorn i Sjuhäradsbygdens textila profil.

Den samtida konsten

» Program

Den samtida konsten ska prägla utställningsverksamhet
liksom konstmuseets samlingar. Borås ställning som en
framgångsrik konst- och skulpturstad av nationell betydelse ska utvecklas. Konstmuseet har också ett särskilt
ansvar för att det lokala konstlivet stimuleras.

Kulturprogram
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft. Mångfald och kvalitet ska prägla Borås Stads
kulturutbud som stärker medborgaren och staden.
Kulturens verksamheter ska vara tillgängliga, ha brett
utbud, sträva efter ett vidgat deltagande och utvecklas i
tiden. Programmet har sin utgångspunkt i Vision 2025.
Under perioden ska följande områden prioriteras.

Barn och unga
Barns och ungas rätt till kultur innebär både att få
uppleva kultur av hög kvalitet och ha goda möjligheter
för att utveckla sitt eget skapande.

B 198

Samhällsplanering/stadsutveckling

I formandet av staden ska det kulturella perspektivet
vara en integrerad del i samhällsplanering och stadsutveckling. Invånarnas idéer och upplevelser av staden ska
tas tillvara.
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Nr 31
Svar på motion av Lennart Andreasson (V);
Konstfrusen bandybana på Boda

2013-03-04

2006/KS0559

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 augusti 2006 inlämnat rubricerad
motion. I motionen föreslås att en konstfrusen bandybana anläggs vid Bodahallen.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som tillstyrker motionen om en konstfrusen
bandybana på Boda. Behovet av en lättillgänglig isbana
i Borås Stad där allmänheten kan åka skridskor är stort.
En isbana som kan användas även de vintrar som inte är
så kalla att sjöarna fryser. För att öka integrationen och
tillgängligheten till is samt skapa en naturlig mötesplats
för spontanaktiviteter föreslår nämnden att grusplanen framför Bodaskolan iordningställs som en fullstor
isbana för skridskoåkning.
Isbanor utomhus kräver antingen minusgrader under en
längre period eller konstgjord kyla. Att enbart förlita sig
till vädrets makter gör det mycket chansartat och svårt
att planera. Därför rekommenderar Fritids- och folkhälsonämnden konstgjord kyla för att få full tillgång till
isbanan även under vintrar som inte är så kalla.
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen. Nämnden vill betona att det blir en konstfrusen isbana som
allmänheten kan nyttja. Det finns behov av en lättillgänglig isbana i Borås Stad även de vintrar som inte är

så kalla att sjöarna fryser. Ur integrationssynpunkt och
som en lämplig mötesplats för spontanaktiviteter är förslaget med en konstfrusen isbana vid Bodahallen något
som nämnden förordar.
Borås Stads Ungdomsråd avstyrker motionen. Ungdomsrådet ser positivt på motionärens idé om ökade
satsningar på motion bland barn och unga. Det är också
klokt att göra satsningar av denna typ på bostadsområden. Ungdomsrådet menar dock att kommunen bör
satsa på det som efterfrågas av ungdomarna själva i
första hand. De menar att frågan inte är ställd till ungdomarna om de är intresserade av detta.
Kommunstyrelsens bedömning är att det finns behov av
en isbana på Boda. Av den anledningen beslutade Kommunfullmäktige att ge Fritids- och folkhälsonämnden
ett investeringsanlag på 500 tkr i Budget 2013 till en
förstudie som skall utreda möjligheterna att anlägga en
isbana på Boda. Resultatet av förstudien och ev beslut
om att anlägga en isbana på Boda kommer att behandlas i Budget 2014.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2006-08-17

Kommunfullmäktiges protokoll
den 16 september 1999 A 83
”Motion om konstfrusen bandybana m m

Bilaga till § 107 Anmälningsärenden

”Motion;
Konstfrusen bandybana på Boda
En enig läkarkår menar att en ökad satsning på motion bland barn och ungdomar är nödvändig av folkhälsoskäl. Det är i ungdomen man lägger grunden till
sin framtida benstatus. Enligt läkarkåren är en ökad
aktivitet nödvändig, inte minst för att motverka en
ökning av antalet framtida lårbenshalsbrott. Det är ett
alltför flitigt stillasittande framför teven och datorn som
är boven i dramat.
Idag har vi ett väl utbyggt idrottsområde kring Borås
Arena, men vi behöver komplettera detta med fler anläggningar ute i de stora bostadsområdena. Vårt förslag
är att vi satsar på en konstfrusen bandybana vid Bodahallen, som i huvudsak skall vara tillgänglig för allmänhetens åkning – dygnet runt! En konstfrusen bandybana
skulle även kunna ta vara på det ökade intresse för både
bandy och skridskoåkning som uppstått genom de närbesläktade sporterna innebandy och inlines.
Bandyn har gamla fina traditioner i vår stad. På grund
av ett alltför stort antal milda vintrar tröttnade dock
de senaste entusiasterna. Jag är övertygad om att
bandysporten åter får fäste i staden om vi anlägger en
konstfrusen bandybana. Det allra tyngsta argumentet
för isbanan är dock en ökad tillgänglighet till is för
allmänheten!
Fördelen med en placering av en konstfrusen bandybana
på Bodaområdet är att området ligger i en tätbebyggd
och barnrik del av kommunen. Fler får tillträde till anläggning utan transportproblem. Området är dessutom
lätt att nå för såväl bilister som för dem som utnyttjar
vår eminenta kollektivtrafik.
Med anledning av ovanstående föreslår jag
• att en konstfrusen bandybana anläggs vid Bodahallen.
Borås den 13 augusti 2006
Lennart Andreasson (v)

Dagarna är räknade för den ismaskin som f n förser
Ryarinken och curlinghallen med konstfrusen is.
Miljökrav gör att anläggningen måste bytas ut inom
en snar framtid. I samband med detta är det lämpligt
att fundera över placeringen av de konstfrusna ytor
kommunen bör tillhandahålla. Vi inser att ishockeyn,
konståkningen och Korpen behöver en ny rink, men
måste den ligga i anslutning till nuvarande ishall. Det
finns vissa fördelar med en sådan lokalisering, men vi
ser även stora fördelar med en alternativ förläggning av
konstfrusna isytor.
Vår tanke är att vi satsar på Bodaområdet. Att vi
dimensionerar ismaskinen för is till både ishockey,
konståkning, bandy och curling. På Boda kan vi bygga
en ny rink med tak, som ersättning för Ryarinken. Vi
kan även anlägga en konstfrusen bandybana, som i
huvudsak bör vara tillgänglig dygnet om för allmänhetens åkning. En bandybana skulle kunna ta vara på det
ökade intresse som, med största sannolikhet, kommer
att uppstå för både bandy och skridskoåkning genom
de nytillkomna sporterna innebandy och inlineåkning.
Vi vill speciellt trycka på vikten av ökad tillgänglighet
för allmänheten! Idag är allmänheten tilldelad några få
timmar i veckan!
En ökad satsning på motion bland ungdomar är nödvändig av folkhälsoskäl. Det är i ungdomen man lägger grunden till sin framtida benstatus. Enligt läkarkåren är en ökad satsning på fysisk aktivitet bland dagens
ungdomar nödvändig, inte minst för att motverka en
ökning av antalet framtida lårbenshalsbrott.
Fördelen med en placering av ett iscenter på Bodaområdet är att området ligger i en tätbebyggd del av
kommunen. Fler får tillträde till anläggning utan
transportproblem. Området är dessutom lätt att nå för
såväl bilister som för dem som utnyttjar vår eminenta
kollektivtrafik.
Vi är medvetna om att utrymmet för investeringar är
begränsat p g a redan beslutade miljöinvesteringar. Vi
anser dock att projektet är så viktigt att vi bör komma
igång snarast möjligt med planeringen. Vi kan mycket
väl tänka oss en etappvis utbyggnad, allt eftersom
ekonomin tillåter.
Vi kan även tänka oss externa delfinansiärer. En tänkbar sådan är TV som skulle kunna tänkas vara med
att utforma curlinghallen för framtida mästerskapstävlingar. Tittarsiffrorna för TV-sänd curling har ökat
lavinartat och därmed intresset för reklam i samband
med dessa utsändningar.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att vi
undersöker förutsättningarna för ett framtida iscenter
på Boda.
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Remissvar

2012-12-06
Från Ungdomsrådet

Från Fritids- och folkhälsonämnden
Till Kommunstyrelsen
2012-09-24

2012/FF0243 826

Svar på motion om konstfrusen
bandybana på Boda

Motion om konstfrusen bandybana på
Boda
Ungdomsrådets beslut

Borås Stads Ungdomsråd beslutar på sitt stormöte
2012-12-05 att avstyrka motionen om en konstfrusen
bandybana på Boda.

Nämndens beslut

Fritids och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om
konstfrusen bandybana på Boda

Nämndens yttrande i sin helhet

Fritids- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen
i uppdrag att utreda och redovisa förslag på var i Borås
Stad man kan upprätta isbanor som huvudsakligen drivs
av föreningslivet.
Idag finns två rinkar i Ishallen, vilka används frekvent
under veckans alla dagar. Vid kalla vintrar spolas ett
antal grusplaner vid Kransmossen, Byttorps IP, Björkängsvallen, Boda m fl. Dessutom plogas några isbanor
upp på sjöisar, bl a Ramnasjön, om istjockleken bedöms
säker samt några skolgårdar spolas av vaktmästarna.
Behovet av en lättillgänglig isbana i Borås Stad, där
allmänheten kan åka skridskor, är stort. En isbana som
kan användas även de vintrar som inte är så kalla att
sjöarna fryser.
För att öka integrationen och tillgängligheten till is
samt skapa en naturlig mötesplats för spontanaktiviteter
på is, föreslås att Boda 1 (grusplan framför Bodaskolan)
iordningställs som en fullstor isbana för skridskoåkning.
Isbanor utomhus kräver antingen minusgrader under en
längre period eller konstgjord kyla. Att enbart förlita sig
till vädrets makter gör det mycket chansartat och svårt
att planera. Därför rekommenderas konstgjord kyla för
att få tillgång till en isbana utomhus även under vintrar
som inte är så kalla.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Cecilia Andersson
Tommy Jingfors
Ordförande		 Förvaltningschef

Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning

Borås Stads Ungdomsråd ser positivt på motionärens idé
om ökade satsningar på motion bland barn och unga.
Det är också klokt att göra satsningar av denna typ på
bostadsområden.
Ungdomsrådet menar dock att kommunen bör satsa
på det som efterfrågas av ungdomarna själva i första
hand. Borås Stads Ungdomsråd beslutar på sitt stormöte
2012-12-05 att avstyrka motionen om en konstfrusen
bandybana på Boda.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet

I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och fritidsgårdar. De är oftast runt
20-30 personer. Representanterna som sitter i ungdomsrådet skall vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar skall
få mer inflytande i kommunen så att Borås Stad blir
en bra stad för ungdomar att bo i. Ungdomsrådet skall
kunna fånga upp ungdomsfrågor från hela kommunen,
däremot vill Ungdomsrådet poängtera att de inte kan
representera ALLA ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet ser positivt på motionärens idé om ökade
satsningar på motion bland barn och unga. Det är också
klokt att göra satsningar av denna typ på bostadsområden. Det är viktigt att idrottsanläggningar finns i
närområdet och är tillgängliga för allmänheten.
Borås Stads Ungdomsråd beslutar på sitt stormöte
2012-12-05 att avstyrka motionen om en konstfrusen
bandybana på Boda.
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Ungdomsrådet menar att kommunen bör satsa på det
som efterfrågas av ungdomarna själva i första hand.
Medborgarna bör vara mer delaktiga när det byggs
anläggningar och när stora satsningar görs. Ett antal
tankar och frågeställningar lyftes av ungdomsrådet
kopplat till motionen:
• Är det populärt hos unga?
• Alla har inte skridskor och hjälmar. Utrustningen
är dyr, alla har inte råd att köpa utrustning för en
säsong. Satsningar borde istället göras på gratis aktiviteter för barn och unga.
• Fråga unga vad de vill ha och satsa på det istället!
• Vad skulle en konstfrusen bandybana kosta?
• Hur ska aktiviteterna på isen styras upp för att man
inte ska bli osams?
• Det finns en isplan på storatorget och i ishallen,
räcker inte det?
• Har man frågat om ungdomar är intresserade av
detta?
• Vi tycker att man borde fråga ungdomar vad de vill
göra på sin fritid.
• Bra att ha en bandybana i ett område där det bor
mycket ungdomar.
• Bra med fysisk aktivitet genom lagsport.
UNGDOMSRÅDET
Hanna Bernholdsson		
Ordförande Ungdomsrådet

Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg

2012-12-17

2012/SDNO0168

Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Remissvar – Motion om konstfrusen
bandybana vid Bodahallen
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka remissen
med betoning på konstfrusen isbana vid Bodahallen.

Nämndens yttrande

Stadsdelsnämnden Öster har beretts tillfälle at yttra sig
över en motion från Lennart Andreasson (V) angående
anläggande av en konstfrusen bandybana på Boda.
Motionären pekar på behovet av fler idrottsanläggningar ute i de stora bostadsområdena.
Stadsdelsnämnden Öster är i stort positiv till förslaget
men vill betona att det blir en konstfrusen isbana som
allmänheten kan nyttja. Det finns behov av en lättillgänglig isbana i Borås Stad även de vintrar som inte är
så kalla att sjöarna fryser. Ur integrationssynpunkt och
som en lämplig mötesplats för spontanaktiviteter är förslaget med en konstfrusen isbana vid Bodahallen något
som nämnden förordar.
Stadsdelsnämnden Öster förutsätter att framtida kostnader för drift och underhåll inte kommer att belasta
stadsdelsnämndens budget.
Remissen har även behandlats av Ungdomsrådet i
stadsdel Öster. Stadsdelsnämnden delar ungdomsrådets
kloka synpunkter och bifogar därför deras remissvar
som komplettering till nämndens eget yttrande.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen
Rita Johansson
Ordförande		 Stadsdelschef

B 202

kommunfullmäktiges handlingar | 25 April 2013

2012-11-27
Från Ungdomsrådet Öster

Svar på remiss: konstfrusen
bandybana på Boda
Ungdomsrådet i Stadsdelsförvaltningen Öster har under
hösten 2012 inte träffats i samma utformning som tidigare då dess organisation har setts över, med följden av
att diverse remisser ej har besvarats.
Denna remiss har dock skickats ut och föredragits för
ungdomarna i elevrådet på Bodaskolan (åk 7-9) samt
till samtliga elever (genom elevrådet) på Fjärdingskolan
med följande utlåtande:

Bodaskolan

• Är det populärt att åka skridskor?
• Tror att det är en bra idé här i närområdet för alla;
barn – vuxna.
• Inte alla som har skridskor och hjälmar. Det borde
finnas uthyrningsmöjligheter!
• Viktigt med bänkar så att man kan byta om och vila.
• Önskemål om ”riktig is”, tillgång till mål samt viktigt
att kunna dela av planen.
Fjärdingskolan

• Bra idé!
• Positivt, framförallt att det i sådana fall blir nära och
att man slipper åka till Ishallen.
• Viktigt med vuxna på plats om man skadar sig och
att det finns skydd runt stolpar (strålkastare), skaderisk!
• Vore bra om man kan låna skridskor, hjälmar, klubbor etc eftersom alla inte har tillgång till detta.
• Önskemål om att turneringar/tävlingar anordnas.
• Viktigt med bänkar och annat runt omkring.
• Bra om planen kan delas av; ishockey/vanlig skridskoåkning.
Beslut:

Ungdomsrådet Öster beslutar att tillstyrka remissen i
sin helhet men vill att Stadsdelsnämnden Öster ser över
de bedömningar och önskemål som gjorts och att dessa
vägs in i det yttrande som skickas vidare.
UNGDOMSRÅDET ÖSTER
Mikael Andersson,
Ungdomssamordnare SDF Öster
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Nr 32
Svar på motion av Fredrich Legnemark (V) och Peter
Lund (V); Tillgänglighet för hela Borås

2013-03-18

2012/KS0205 730

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Fredrich Legnemark (V) och Peter Lund (V) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari
2012 lämnat in rubricerad motion.
I motionen yrkas
• att Borås Stad inventerar trottoarer och gångvägar till
och från Kommunala LSS boenden och äldreboenden
och gör en sammanställning av tillgängligheten till
och från de centrala delarna i samhället.
• att denna sammanställning skickas vidare ill vägverket.
Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnderna, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Tekniska nämnden, Kommunala funktionshinderrådet,
Centrala Pensionärsrådet och Ungdomsrådet.
Centrala pensionärsrådet, Kommunala Funktionshinderrådet samt Sociala omsorgsnämnden tillstyrker
motionen i sin helhet.
Stadsdelsnämnd Öster samt Tekniska nämnden tillstyrker motionen med kommentarer.
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Stadsdelsnämnden Väster samt Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen med kommentarer. I dessa två nämnder reserverar sig allianspartierna för ett eget förslag.
Stadsdelsnämnd Norr avstyrker motionen och Ungdomsrådet avstår från yttrande.
Remisssvar i sin helhet, se bilaga.
Borås har under ett antal år arbetat systematiskt med
den fysiska tillgängligheten. Vi har uppmärksammats
nationellt för vårt goda arbete men därmed inte sagt att
vi inte kan bli bättre.
Kommunstyrelsen menar att Tekniska nämnden har ett
ansvar när det gäller den fysiska utemiljön. Tekniska
nämnden får årligen en miljon kronor till investeringar
kopplat till Program för tillgänglighet. Kommunstyrelsen anser därför att Tekniska nämnden ges i uppdrag
att inventera trottoarer och gångvägar till kommunala
LSS boenden och äldreboenden samt kontakta ansvarig
väghållare. Inventeringen läggs in i Tillgänglighetsdatabasen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Avdelningschef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2012-.02-23
Bilaga till § 21 Anmälningsärenden

”Motion; tillgänglighet
för hela Borås
Borås stad har ju fått utmärkelsen Access City Award,
vilket vi ska vara stolta över och som vi ska fortsätta att
jobba med. Vi delar helt och hållet uppfattningen att vi
är skickliga på att göra våra kommunala gemensamma
lokaler tillgängliga och att många affärslokaler i och
med samarbetet med affärsidkarna är bra anpassade för
funktionsnedsatta.
Om vi ser till Borås kommun som helhet så finns det
mycket att göra, och vi måste ta tag i kommunen som
helhet och inventera miljön ute i dom små samhällena också. Hur ser det ut i Rångedala, Sandared och
Sandhult m fl? Det finns ingen klar bild, men man kan
konstatera att i gamla Dalsjöfors kommundel ser det
mycket illa ut när det gäller tillgängligheten i samhället. I Dalsjöfors tätort så är trottoarerna en ren plåga
att gå på och många känner att det är säkrare att gå på
vägarna än att gå på trottoarer fyllda med hål och höga
brunnslock. På gator så som Badhusvägen, Dalsjövägen
och delar av Storgatan så saknas trottoarer helt. Orsaken
till att vi trycker på dessa tre gator är att dom har en högre trafikering av gående då ålderdomshemmet Dalhem

ligger på Dalsjövägen och gränsar till Badhusvägen och
man promenerar mycket med rullstolar på dessa vägar.
När vi tar frågan om tillgänglighet så ska vi ta frågan
på allvar i hela kommunen. Det kan naturligtvis bli
svårt att ordna allt på en gång. Men jag önskar att vi gör
en inventering av hur det ser ut runt våra kommunala
verksamheter inom äldreomsorgen och LSS. Hur är trafikmiljön runt dessa verksamheter och finns det en god
möjlighet att på ett säkert sätt ta sig från boendena och
till centrum av samhällena? Kan man ta sig till vårdcentraler och till aktiviteter/friluftsområden på ett bra sätt?
Det har skett olyckor i samband med att man gått ute
med rullstolar och tippat över när hjulen fastnat i gropar, olyckor som aldrig borde kunna inträffa med hela
och säkra gångbanor. Man ska inte behöva vara rädd för
att köra rullstol och ideligen gå och spana efter faror på
gångbanan/trottoaren.
Därför yrkar vi:

• att Borås stad inventerar trottoarer och gångvägar till
och från kommunala LSS boenden och äldreboenden
och gör en sammanställning av tillgängligheten till
och från centrala delarna i samhället.
• att denna sammanställning skickas vidare till Vägverket.
Fredrich Legnemark
Peter Lund
Vänsterpartiet
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Remissvar
2012-05-12

2012-05-28
2012/290 758

Från Tekniska nämnden
Till Kommunstyrelsen

Svar på motion om tillgänglighet för
hela kommunen
Beslut

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget att göra en
inventering över tillgänglighetsåtgärder för kommunens LSS- och äldreboenden som tillsändes respektive
väghållare.

Yttrande

Åtgärder utmed vägnätet är respektive väghållares ansvar. Inom centralorten är Borås Stad och Trafikverket
väghållare, utanför är i regel Trafikverket och vägsamfälligheter (vägföreningar) väghållare.
För att få en bild av behovet av åtgärder bör en inventering göras av respektive stadsdel då dessa bäst känner
behovet och rörelsemönster kring sina verksamheter.
En prioritering av åtgärderna bör också göras innan
föreslagna åtgärder översändes till respektive väghållare
för bedömning.
Då det gäller ojämnheter såsom brunnslock, hål i gångbana/väg o dyl bör sådant meddelas ansvarig väghållare
omgående för åtgärd.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis (M)		
Gunnar Isackson
Ordförande			Förvaltningschef

2012/SDNV0104

Från Stadsdelsnämnden Väster
Till Kommunstyrelsen

Motion om tillgänglighet för hela Borås
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
Motionen om tillgänglighet i hela kommunen tillstyrkes.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Det är bra om en inventering görs av tillgängligheten
runt våra kommunala verksamheter. Det bör framgå en
ansvarsfördelning dels avseende vem som ska inventera
och vem som har ansvar för resultatet.

Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden Väster har getts möjlighet att lämna
yttrande över motion om tillgänglighet för hela Borås.
Motionärerna lyfter fram att även fast Borås Stad är
skickliga på att göra våra gemensamma lokaler tillgängliga, så finns det mycket som behöver göras om man
ser till Borås som helhet. De ställer sig frågan hur bra
tillgängligheten är i Borås Stads små samhällen som
Sandared, Sandhult, Rångedala m fl och de ger exempel
om att det har skett olyckor med rullstolar på dåliga
gångbanor. I motionen föreslås att en inventering görs
av hur det ser ut runt våra kommunala verksamheter
inom äldreomsorg och LSS samt att sammanställningen
sänds vidare till Vägverket.
Det är bra om en inventering görs av tillgängligheten
runt våra kommunala verksamheter. Det bör framgå en
ansvarsfördelning dels avseende vem som ska inventera
och vem som har ansvar för resultatet.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Allianspartierna reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag till beslut. Se bilaga.
STADSDELSNÄMNDEN VÄSTER
Lennart Andreasson 		
Malin Aronsson
Ordförande			Stadsdelschef
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Alternativt förslag

2012-05-28

Yttrande över motion om tillgänglighet
för hela kommunen
Vi anser att Borås Stad redan i dagsläget har ett väl
utvecklat arbete gällande tillgänglighetsfrågorna. Det
finns för närvarande en person som arbetar med att
inventera hur tillgängligheten ser ut runt och i våra
kommunala verksamheter och lokaler. Detta gäller
också de specifika verksamheter inom LSS-boenden och
äldreboenden som motionärerna nämner i sin motion.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att SDN
Väster beslutar:
• att motion om tillgänglighet för hela Borås avslås.
Borås 2012-05-28
För Allianspartierna i SDN Väster
Kerstin Hermansson (C) Joakim Hardner (FP)
Per Sundbaum (KD)
Gunvie Peeker (M)

2012-05-24

Dnr 2012/SDNN0066

Från Stadsdelsnämnden Norr

Svar på remiss: Motion om tillgänglighet
för hela kommunen
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker Motion om tillgänglighet för hela kommunen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden anser att tillgången till goda utemiljöer och säkra promenadstråk är värdefullt för
samtliga invånare, inte minst våra brukare på vård- och
omsorgsboende och LSS-boende. Stadsdelsnämnden
Norr har med tillgänglighetsaspekten vid förändringar
av deltaljplaner och utvecklingsarbeten av samhälle
och lyfter fram eventuella problem med tillgänglighet
när de uppstår. Stadsdelsnämnden Norr ser för sin del
inget behov av en kommungemensam inventering av
trottoarer och gångvägar till och från LSS-boenden och
äldreboenden.

Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden har gett möjlighet att lämna synpunkter på Motion om tillgänglighet för hela Borås.
Motionären vill att Borås Stad inventerar trottoarer och
gångvägar till och från kommunala LSS-boende och
äldreboenden och gör en sammanställning av tillgängligheten till och från centrala delarna i samhället. Motionären vill vidare att denna sammanställning skickas
till Vägverket.
Stadsdelsnämnden anser att tillgången till goda utemiljöer och säkra promenadstråk är värdefullt för samtliga
invånare, inte minst våra brukare på vård- och omsorgsboende och LSS-boende.
Inom stadsdel Norr pågår utvecklingsarbeten inom Fristad och Sjöbo där helheten diskuteras för att utveckla
samhället. I detta arbete är tillgängligheten för alla invånare central och en viktig punkt på agendan. Stadsdels
nämnden Norr har med tillgänglighetsaspekten vid
förändringar av deltaljplaner och lyfter fram eventuella
problem med tillgänglighet när de uppstår. Stadsdelsnämnden Norr ser för sin del inget behov av en kommungemensam inventering av trottoarer och gångvägar
till och från LSS-boenden och äldreboenden.
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Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2012‑05-14.

Barnkonsekvensanalys, BKA

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i
framtiden, direkt eller indirekt?
Ja, indirekt.

2012-06-11

2012/SON0060 700

Från Sociala omsorgsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion om tillgänglighet för hela Borås
Nämnden är mycket positiv till att Borås Stad
inventerar trottoarer och gångvägar till och från
kommunala LSS boenden och äldreboenden och
gör en sammanställning av tillgängligheten till och
från de centrala delarna i samhället samt att denna
sammanställning skickas vidare till vägverket.

Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Nej.

Beslut

STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Bo Drysén
Ordförande 		
Stadsdelschef

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson Roland Axelsson
Ordförande
Förvaltningschef
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Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen i sin
helhet och översänder remissvaret till Kommunstyrelsen
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2012-06-11

Dnr 2012/ALN0048

Från Arbetslivsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion om tillgänglighet för hela Borås
Nämndens beslut

Tillstyrkan

Nämndens yttrande i sammanfattning

Arbetslivsnämnden möter många människor med funktionsnedsättningar av olika slag i dom verksamheter vi
ansvarar för, nämnden tycker att tillgänglighetsfrågan
är viktig för Borås stads kommuninnevånare.

Nämndens yttrande i sin helhet

Bilaga 1
Alternativt förslag

Yttrande över motion om tillgänglighet
för hela kommunen
Vi anser att Borås Stad redan i dagsläget har ett väl
utvecklat arbete gällande tillgänglighetsfrågorna. Det
finns en person som arbetar med att inventera hur tillgängligheten ser ut i våra kommunala verksamheter och
lokaler. Detta gäller också specifika verksamheter inom
LSS-boendeas och äldreboenden som motionärerna
nämner i sin motion.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att Motionen
avslås.
Borås 2012-06-11
Allianspartierna i Arbetslivsnämnden
Bo Unosson (C)		
Andreas Cerny (FP)
Ingegerd Nyborg (M)

I dom verksamheter Arbetslivsnämnden ansvarar för, är
tillgänglighetsaspekten viktig, dom lokaler som byggs
om eller nyinförskaffas skall alltid tillgänglighetsanpassas, vi tycker att hela Borås stad bör resonera på samma
sätt och agera som ett föredöme.
Nämndens uppfattning är att Borås Stad redan jobbar
med inventering av tillgängligheten och är duktiga på
tillgänglighetsanpassningar, men därmed inte sagt att vi
inte kan bli ännu bättre.

Reservation

Ingegerd Nyborg (M) yrkar för allianspartierna att avslå
motion. Se bilaga 1. Mot beslutet reseverar sig allianspartierna.
ARBETSLIVSNÄMNDEN
Lars-Åke Johanson
Lennart Gustavsson
Ordförande		
Stf förvaltningschef

B 209

kommunfullmäktiges handlingar | 25 April 2013

Datum 2012-06-14

Dnr 2012/SDNO0067

Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Motion om tillgänglighet för
hela Borås Stad
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen om Tillgänglighet för hela Borås Stad.

Nämndens yttrande

I motionen yrkar Vänsterpartiet på att Borås Stad inventerar trottoarer och gångvägar till och från kommunala
LSS-boenden och äldreboenden och gör en samman
ställning av tillgängligheten till och från centrala
delarna i samhället.
Stadsdelsnämnd Öster instämmer med motionären om
vikten av ett helhetsgrepp i tillgänglighetsarbetet kring
vägar och trottoarer på landsbygden och i tätorter.
Nämnden förutsätter att Borås Stads tillgänglighetskonsulent kan ges i uppdrag att omgående inventera
gångvägar och angöringsvägar till äldreboenden, LSSboenden med mera.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen
Rita Johansson
ordförande		 Stadsdelschef
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2012-12-06
Från Ungdomsrådet

Motion om tillgänglighet för hela Borås
Ungdomsrådets beslut

I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och fritidsgårdar. De är oftast runt
20-30 personer. Representanterna som sitter i ungdomsrådet skall vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar skall
få mer inflytande i kommunen så att Borås Stad blir
en bra stad för ungdomar att bo i. Ungdomsrådet skall
kunna fånga upp ungdomsfrågor från hela kommunen,
däremot vill Ungdomsrådet poängtera att de inte kan
representera ALLA ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet har tagit del av motionen om tillgänglighet för hela Borås och ser positivt på att man ytterligare
utvecklar stadens tillgänglighetsarbete.
Ungdomsrådet avstår från yttrande.
UNGDOMSRÅDET
Hanna Bernholdsson
Ordförande		

Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg
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2013-01-09

2013-01-09

Från Centrala Pensionärsrådet
Till Kommunstyrelsen

Från Kommunala funktionshinderrådet
Till Kommunstyrelsen

Motion om tillgänglighet för hela Borås

Motion om tillgänglighet för hela Borås

Centrala pensionärsrådets beslut

Kommunala funktionshinderrådets beslut

Centrala pensionärsrådet har tagit del av motionen om
tillgänglighet för hela Borås. Vid sammanträdet den 13
september 2012 § 40 beslutade rådet att man ställer sig
positiv till innehållet i remissen.

Kommunala funktionshinderrådet har tagit del av
motionen om tillgänglighet för hela Borås. Vid sammanträdet den 13 september 2012 § 29 beslutade rådet
att ställa sig bakom motionen.

CENTRALA PENSIONÄRSRÅDET
Enligt uppdrag Ingegerd Eriksson
Sekreterare Centrala pensionärsrådet

KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET
Enligt uppdrag Ingegerd Eriksson
Sekreterare Kommunala funktionshinderrådet
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Nr 33
Svar på motion av Patric Cerny (FP), Anna Christensen (M),
Sven-Erik Håkansson (C) samt Hans Gustavsson (KD);
Stärk sverigefinnarnas ställning i Borås!

2013-03-18

2012/KS0735 130

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Patric Cerny (FP), Anna Christensen (M), Sven-Erik
Håkansson (C) samt Hans Gustavsson (KD) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december
2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Sverigefinnarnas ställning kan stärkas i Borås Stad i enlighet
med motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden.
Nämndens svar – se bilaga.

Kommunstyrelsen

Arbetslivsnämnden har, enligt reglemente antaget av
Kommunfullmäktige 2010-11-18, ansvar för insatser
gällande nationella minoriteter och förvaltningsområde
för finska. Det faller därmed inom nämndens ansvar att
utreda frågan.
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I alla frågor som rör den finska minoriteten ska samråd
ske. Kommunstyrelsen anser att förslagen till åtgärder
kan tas med för diskussion i samråden. Nämnden kan
därefter, inom sitt ansvar enligt reglementet, besluta
om ytterligare åtgärder för att stärka sverigefinnarnas
ställning i Borås. I det fall föreslagna åtgärder inte ryms
inom nämndens ansvar får nämnden återkomma med
förslag till Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avstyrks gällande att Kommunstyrelsen får
i uppdrag att utreda hur Sverigefinnarnas ställning
kan stärkas.
Motionen är besvarad gällande att utreda hur Sverigefinnarnas ställning kan stärkas i Borås Stad.
Arbetslivsnämnden ges uppdraget att utreda hur Sverigefinnarnas ställning kan stärkas i Borås Stad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd 		
Enhetschef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2012-12-20
Bilaga till § 146 Anmälningsärenden
”2012-11-29

”Motion; Stärk sverigefinnarnas
ställning i Borås!
Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
trädde i kraft den 1/1 2010.
Under 2009 lämnades två motioner till Kommunfullmäktige angående frivillig anslutning till förvaltningsområde för finska. Kommunfullmäktige fattade den
17 december 2009 beslut om att hos regeringen göra
anmälan om frivillig anslutning till förvaltningsområde
för finska. Sedan 1 maj, 2010 ingår Borås Stad i förvaltningsområde för finska.
Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska en kommun som tillhör finskt förvaltningsområde erbjuda service på finska om det finns behov.
De verksamheter som berörs mest inom kommunen är
följande:
• Inom barnomsorgen erbjuda förskoleverksamhet helt
eller delvis på finska om vårdnadshavaren begär det.
• Inom äldreomsorg ska den som begär det erbjudas
hela eller delar av äldreomsorgens service och omvårdnad av finsktalande personal.
• Finskspråkiga har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunala myndigheter. Kommunen är då skyldig att ge ett muntligt
svar på finska. Den enskilde har rätt att på begäran få
en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på finska.
• Kommunen ska i övrigt verka för att det finns
tillgång till finsktalande personal där det behövs.
Kommunen får dock bestämma tid och plats för att
ta emot besök av personer som talar finska, och ha
särskilda telefontider.
• Kommunen ska också ge den finskspråkiga minoriteten möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

I språklagen anges att det allmänna har ett särskilt
ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de
nationella minoriteternas möjligheter att behålla och
utveckla kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska
främjas särskilt.
Kommunala myndigheter bör i sin verksamhet värna
minoritetsspråkiga ortnamn och synliggöra minoritetsspråkens närvaro genom skyltning och annan utmärkning.
Allianspartierna vill nu gå ett steg längre i denna för
oss viktiga fråga angående finskt förvaltningsområde.
För att ytterligare stärka sverigefinnarnas ställning här
i Borås vill vi att det utreds hur man skulle kunna ta ett
vidare grepp om finskspråkig kommunal service samt
främjandet av finsk kultur. Exempel på detta skulle
kunna vara:
• Att staden flaggar med finsk flagga vid vissa tillfällen.
• I större utsträckning uppmärksamma Finlands nationaldag.
• Inrätta en finsk skolklass på låg och mellanstadiet
(t ex Fjärdingsskolan eller Bodaskolan).
• Dubbelskylta vid officiella byggnader med både
svensk text och finsk text
För att stärka sverigefinnarnas ställning i Borås föreslår
vi Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Sverigefinnarnas ställning kan stärkas i Borås Stad i enlighet
med motionens intentioner.
Patric Cerny (FP)
Sven-Erik Håkansson (C)

Anna Christensen (M)
Hans Gustavsson (KD)
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Remissvar
2013-02-18

2012/ALN0138

Från Arbetslivsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion: Stärk sverigefinnarnas
ställning i Borås
Nämndens beslut

Arbetslivsnämnden avstyrker motion.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Arbetslivsnämnden anser att nämnden redan har ansvaret för frågor som rör det finska förvaltningsområdet. I
alla frågor som rör den finska minoriteten ska samråd
ske, därför föreslår Arbetslivsnämnden att förslagen i
motionen först diskuteras i samrådsgrupperna och att
arbetslivsnämnden därefter återkommer med ett förslag
till Kommunfullmäktige om ytterligare åtgärder för att
stärka den finska minoriteten. Arbetslivsnämnden avstyrker därför att Kommunstyrelsen skall få uppdraget
att utreda förslagen i motionen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Borås Stad har av tillsynsmyndigheten för nationella
minoriteter, länsstyrelsen i Stockholm, lyfts fram som
ett positivt föredöme när det gäller arbetet med den finska minoriteten. I ett flertal andra sammanhang, finsk
och svensk press, kontakter med den finska ambassaden
m m har Borås Stad fått bra publicitet, att vi gör positiva
saker för att stärka och lyfta fram sverigefinnarna och
det finska språket.
För att få en bra kunskap och förståelse för den finska
minoriteten behov, har Borås Stad genomfört flera
studieresor för politiker och tjänstemän till Finland
och ytterligare resor planeras. Vi kan konstatera att
Borås stad redan gjort mycket positiva saker sedan vi
blev en förvaltningskommun, vi har stärkt den finska
identiteten genom kultursatsningar och stöd till finska
föreningar, även den finska självständighetsdagen har
uppmärksammats och firats.
Den finskspråkiga servicen till kommuninnevånarna
har utökats, alla finskspråkiga får hjälp i kontakter med
kommunen och andra myndigheter, översättningar av
dokument och beslut till finska. Informationsinsatser på
finska i olika media har gjorts, Borås stads hemsida har
till stora delar översatts till finska m m.
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Inventering av Borås Stads personals språkkunskaper
har skett, revitaliseringsutbildningar i finska språket har
genomförts.
Under hösten 2012 har en helt finskspråkig förskoleavdelning öppnats på den nybyggda och centralt belägna
Bäckaryds förskola, avdelningen är redan full och arbete
för hitta lösningar på det pågår. I övriga förskolor har
insatser i form av ”språkduschar” och teaterföreställningar på finska genomförts.
Inom Äldreomsorgen har Borås sedan lång tid haft
finskspråkiga avdelningar, men arbete med att utveckla
detta ännu mer pågår, främst hemtjänst på finska. En
finsktalande aktivitetssamordnare har anställts.
Allt arbete inom ramen för finskt förvaltningsområde
sker i samråd med företrädare för den finska minoriteten, föreningar, föräldragrupper, medborgarenkäter etc
precis så som direktiven för förvaltningsområden säger.
Inget är givetvis så bra att det inte kan bli ännu bättre
och Arbetslivsnämnden stödjer andan och intentionen
i motionen. Nämnden uppmärksammar ytterligare
områden som behöver utvecklas, såsom att stödja finskspråkigheten i grundskolan och finskspråkig kompetens
hos biståndshandläggarna inom äldreomsorgen, samt att
organisera hemtjänst med finskspråkig personal.
Arbetslivsnämnden anser att nämnden redan har ansvaret för frågor som rör det finska förvaltningsområdet. I
alla frågor som rör den finska minoriteten ska samråd
ske, därför föreslår Arbetslivsnämnden att förslagen i
motionen först diskuteras i samrådsgrupperna och att
arbetslivsnämnden därefter återkommer med ett förslag
till Kommunfullmäktige om ytterligare åtgärder för att
stärka den finska minoriteten. Arbetslivsnämnden avstyrker därför att Kommunstyrelsen skall få uppdraget
att utreda förslagen i motionen.

Reservation

Ingegerd Nyborg (M) yrkar för allianspartierna att
tillstyrka motion.
ARBETSLIVSNÄMNDEN
Lars-Åke Johansson
Ordförande
Dag Forsström		
Förvaltningschef
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Nr 34
Årsredovisning 2012 för
Sjuhärads samordningsförbund
2013-04-08

2013/KS0259 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisning 2012
för Sjuhärads samordningsförbund och revisorerna har
lämnat revisionsberättelse. Detta är översänt till förbundets medlemmar som ska pröva frågan om styrelsens
ansvarsfrihet.
Sjuhärads samordningsförbund är en sammanslagning
av tre tidigare förbund och omfattar kommunerna
Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda.
Finansiell samordning av resurser inom rehabiliteringsområdet möjliggörs under förutsättning att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommuner deltar som parter. Genom finansiell samordning kan
myndigheterna verka tillsammans och komma närmare
varandra i en permanent samarbetsform.
De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den
enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Exempel på verksamheter är Projekt Krut, Aktiv
Hälsa, Gröna Vägen och Lotsen i Borås.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna har
granskat samordningsförbundets räkenskaper, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning. Revisionen har utförts enligt föreskrifter i Lag om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser, enligt förbundsordningen samt enligt god revisionssed i kommunal
verksamhet. Revisorerna tillstyrker att förbundets
årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Samordningsförbundets medlemmar ska var för sig
pröva om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen tillstyrker att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen
för Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

För verksamhetsåret 2012 visar Sjuhärads samordningsförbund ett resultat på 2 707 890,07 kr. Utgående eget
kapital är 6 655 307,67 kr.
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Från Sjuhärads samordningsförbund

Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund

2013-03-06

Protokollsutdrag 2013-02-12

Missiv årsredovisning

Beslutande ledamöter:

Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisning 2012
för Sjuhärads samordningsförbund och revisorerna har
lämnat revisionsberättelse Detta sänds nu till förbundsmedlemmarna.

Margareta Lövgren (M), Marks kommun, ordförande
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Dan Rodahl, Försäkringskassan, justerare
Kerstin Söderlund, Arbetsförmedlingen

Observera att förbundets medlemmar var för sig ska
pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. Se
protokollsutdrag nedan.

Närvarande Ersättare:

Svar önskas senast 1 maj.
Bifogat finns
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Med vänlig hälsning,
Anna Fagefors,
förbundschef

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Rune Pettersson (C), Svenljunga kommun
Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun
Margaretha Almqvist-Malmsjö (M), Bollebygds kommun
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen

Övriga närvarande:
Anna Fagefors, Förbundschef - sekreterare
Pernilla Knutsson, Projektledare

Omfattning

§§ 1-10

§ 4 Ekonomi (bilaga årsredovisning)

Förslag till årsredovisning 2012 utskickad tillsammans
med kallelse.
…
Lagtexten säger i 26 §
”...Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet...”

Beslut
Styrelsen fastställer årsredovisning 2012 och sänder till
revisorer.
Redovisning och revisionsberättelse skall snarast möjligt
tillsändas samtliga förbundsmedlemmar med missiv
som anger att var och en skall pröva frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Svar önskas 1/5
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Årsredovisning för
Sjuhärads Samordningsförbund
2012-01-01‑-2012-12-31
Inledning och ändamål
Finansiell samordning av resurser inom rehabiliteringsområdet möjliggörs enligt lag (2003:1210) under
förutsättning att Försäkringskassa, Arbetsförmedling,
landsting/region och kommuner deltar som parter.
Genom finansiell samordning kan myndigheterna verka
tillsammans och komma närmare varandra i en permanent samarbetsform. Den finansiella samordningen
bedrivs genom ett fristående samordningsförbund där
parterna är representerade.
Sjuhärads samordningsförbund är från och med 2011 en
sammanslagning av tre tidigare förbund och omfattar
ett geografiskt område med ca 210 000 invånare.
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda
svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och berörda kommuner i syfte att
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De
gemensamma resurserna ska användas för samordnade
bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Årets verksamheter
Strukturövergripande samverkan

Verksamheterna har sinsemellan erbjudit stor variation
och oftast utförts av personal hemmahörande i Sjuhärads olika kommuner. Utöver olika grad av kontakter
med primärvård och/eller psykiatri, Arbetsförmedlingen
samt Försäkringskassan har verksamheterna ofta samverkat med individ- och familjeomsorg, socialtjänst och
socialpsykiatri. Dessutom har flertalet haft kontakter
med företag och andra viktiga aktörer till näringslivet.
I vissa verksamheter köptes tjänster som utförts av
personal med grundanställning i vård eller hos Arbetsförmedlingen. Under året har inga tjänster finansierats
för personal hos Försäkringskassan, vilka istället i förekommande fall medverkat inom sina ordinarie uppdrag.
Verksamheter med blandad personalgrupp värderar att
det bidrar till strukturövergripande samverkan.
Konferenser har riktats till personal inom de samverkande parterna och till styrelse samt andra personer i

beslutsposition för att öka kunskapen om olika verksamheter och/eller olika gruppers behov. Exempelvis
konferensen Kickoff 28/3 som i inledningsskedet av
Projekt Krut innehöll information till och dialog med
210 personer. Medarbetare, handläggare och beslutsfattare från samtliga parter bidrog till att stärka kunskap
om varandras förutsättningar och utvecklingsbehov.
Flera mindre informations- och dialogträffar har arrangerats i olika kommuner och vid samordningsförbundens dag 8/10 deltog 64 personer.
Totalt beräknas 965 personer ha deltagit i unika grupperingar med strukturövergripande syfte. Den aktivitet
som enskilt haft flest deltagare var föreläsningen 4/12
då syftet med förbundet lyftes fram och inspiration till
personer med funktionsnedsättning stod i fokus. Inför
denna aktivitet genomfördes en annonskampanj.
Flera verksamheter har därutöver bidragit till marknadsföring genom att media uppmärksammat olika insatser
eller genom olika former av öppet hus och föredrag vid
egna och externa arrangemang samt politiska samlingar
etc.

Individinriktade insatser

Verksamhetsplanen anger att rehabiliteringsinsatser
med tydligt fokus på arbetslinjen ska erbjudas individer
med behov av samordnat stöd och detta har främst skett
genom individuellt anpassade rehabiliteringsinsatser.
Målgruppen har under verksamhetsåret generellt varit
arbetssökande personer mellan 18-64 år som är arbetsföra men ej omedelbart anställningsbara, och som
är aktuella hos minst två myndigheter. Oftast fanns
sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad debut, i arbetslivet. Många som skulle ha riskerat
passivisering till följd av arbetslöshet eller sjukdom har
också deltagit.
Vissa verksamheter har haft avgränsade målgrupper.
Målgrupper, arbete och metoder har följt de aktivitetsplaner som finns upprättade till respektive avtal. Korta
beskrivningar följer nedan:

Projekt Krut i samtliga kommuner
Förbundet skall pröva nya sätt att arbeta och under
2012 har det framförallt skett inom samverkan kring
årets nya ESF-projekt: KRUT.
Utvecklingsområdet för projektet är främst för personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar
och ungdomar som har svårigheter att finna inträde
på arbetsmarknaden. (När verksamhetsplanen för
2012 fastställdes var ansökan inlämnad men ännu
inte beviljad av Europeiska Socialfonden, ESF.) Utöver
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den finansiering som tillkommit från ESF har flera av
förbundets övriga verksamheter bidragit med medfinansiering genom att i nya delar stödja deltagare och
metodutveckling inom projektet. (från Gröna vägen,
Lotsen och Aktiv hälsa i Bollebygd och Borås samt Ung
kraft i Mark som inte i någon del medfmansierat, till
Arbetsträning i Herrljunga, Svenljunga, och Vårgårda
som medfinansierat med hela delar)

Aktiv Hälsa i samtliga kommuner
Aktiviteten startade i fyra kommuner under 2008. I
Borås är Primärvården Södra Älvsborg utförare i Friskis
& Svettis lokaler och på övriga platser är respektive
kommun utförare.
Deltagare har vid fullföljande varit inskrivna i aktiviteten under 12 veckor i följd. Ett flertal fysiska aktiviteter
har skett varje vecka på bestämda tider och tanken har
varit att deltagaren ska komma upp på morgonen precis
som vid ett arbete och få struktur på vardagen samt ta
eget ansvar, t ex för att ta kontakt vid förhinder.

Byggstenen i Tranemo

Kartläggning och arbetsträning i Herrljunga, Mark,
Svenljunga, Ulricehamn och Vårgårda
Vid respektive arbetsmarknadsenhet har bedrivits olika
verksamheter med delfinansiering från samordningsförbundet. I Svenljunga har arbetssättet utvecklats så
att arbetsterapeut och socionom arbetar deltid i team,
och flera deltagare erbjudits platser i den nyutvecklade
vintagebutiken medan övriga aktiviteter byggt vidare
på tidigare verksamheter kompletterat med exempelvis
nya delar inom kreativt skapande. Målning, textilarbete
eller hantverk har exempelvis kombinerats med samtal
enskilt och i grupp för att ge bas till både fysiskt och
psykiskt stimulerande moment.
Inskrivningstiden har anpassats efter deltagaren som
ska bedömas klara ett arbete eller studier inom 6-18
månader från inskrivning. Uppdragsgivaren har angett
uppdrag och syfte vid ansökan. Flertalet ärenden har
sedan inletts med att aktuella handläggare tillsammans
med deltagaren planerat omfattningen och personliga
anpassningar. Arbetstiden har som vid flera andra aktiviteter ofta varit låg från början (under tio timmar per
vecka) för att sedan gradvis ökas.

Lotsen i Borås

Deltagare har varit inskrivna på Byggstenen upp till 3
månader. Tranemo kommun är huvudman för verksamheten som har finansierats med stöd av förbundet sedan
2006, med en något förändrad inriktning sedan januari
2010.
Verksamheten har bedrivits med pre-rehabiliterande
inriktning och har erbjudit varierande arbetsuppgifter kopplade till iordningställande och försäljning av
skänkta begagnade kläder, husgeråd, möbler m m.
I samverkan med resurser inom projekt Krut har viss
överbryggning mot extern praktik eller arbete kunnat
ske genom sk arbetsstödjare.

Lotsen startade som en samverkansaktivitet 2007 och
har 2012 utförts av Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen,
med Arbetsförmedlingen som medverkande.
Tiden för deltagare i inskrivning har varierat från ca 3
månader upp till 1 år, eller längre.
En styrka med verksamheten är att personalen har
blandade kompetenser samt erfarenhet och kunskap
om olika myndigheter. Lotsen har under året tagit emot
flera externa besök av bland annat riksdagsledamöter
och minister samt lyfts fram bland nationella goda
exempel.

Gröna Vägen i Borås

Ung Kraft i Bollebygd och Mark

Arbetslivsförvaltningen och Tekniska förvaltningen i
Borås Stad har utfört verksamheten som delfinansierats
av förbundet sedan början av 2010. Deltagande har
tidsbegränsats till 6 månader per individ och avgränsats
till deltagare med stressrelaterad problematik.
Verksamheten har haft två arbetsplatser att tillgå: växthuset Eken på Ramnalid och Ramshulan på Rya Åsar
samt har förlagt vistelser i naturen. Såväl remittenter
som deltagare har påvisat ett stort värde med den gröna
inriktning och lugna miljö som erbjudits.

B 218

Respektive kommun är utförare av Ung Kraft sedan
2009. Inskrivningstiden har som i flera andra verksamheter anpassats efter deltagaren, med en beräknad
sluttid inom 18 månader.
Aktiviteten har utgjort en mötesplats som stimulerat
ungdomar med coachande samtal, sociala kontakter och
arbetssökaraktiviteter. Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen har huvudsakligen varit remittenter.
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För konferenser etc har endast volymregistrering skett
genom att antal deltagande noterats. Endast de aktiviteter som förbundet själva arrangerat har inräknats i antal
under volyminsatser. Styrgruppsaktiviteter, referensgrupp etc endast räknats som en persons deltagande
även då upprepade träffar varit aktuella. Strukturövergripande volymregistreringar har således medvetet hållits på en låg nivå och speglar inte hur många personer
som totalt nåtts av information.

Uppföljning av budgetriktlinjer och mål

Samtliga insatser registreras i ett nationellt system för
uppföljning av samverkan, SUS.
Vissa aktiviteter har som planerat registrerat antal deltagare anonymt då dessa inte har haft som inriktning att
påverka individens försörjning (hälsostärkande aktivitet
som bidragit till ökad anställningsbarhet).
Andra aktiviteter har till största del registrerat med
utförligare uppgifter som efter utskrivning ger uppföljningsmöjligheter av förändrad försörjning etc. Personer
med exempelvis skyddad identitet har undantagits från
registrering och istället noterats anonymt.

För att uppnå en effektiv resursanvändning krävs att
verksamheter bedrivs i samverkan och att god fördelning sker till de deltagare som behöver tillgång till
utvalda insatser.

Deltagarantal

Insatsnamn

Budget
antal
deltagare

Antal
deltagare

Antal nya,
deltagare

Antal
avslut
deltagare

Antal nya
anonyma
deltagare

Aktiv hälsa i Herrljunga

24

20

Aktiv Hälsa i Tranemo

15

13

Aktiv hälsa i Ulricehamn

25

Aktiv Hälsa i Vårgårda

26

5

Aktiv vardag Bollebygd

25

11

Aktiv vardag Mark

45

30

Aktiv vardag Svenljunga

45

52

Aktivt Borås

75

53

Byggstenen

48

45

37

37

Gröna Vägen

22

26

23

20

Kartläggning/Arbetsträning i Mark

30

43

34

5

KRUT Bollebygd

20

21

21

8

180

166

166

27

KRUT Herrljunga

24

26

26

11

KRUT Mark

20

13

13

KRUT Svenljunga

25

33

33

22

KRUT Tranemo

15

10

10

5

KRUT Ulricehamn

25

12

12

2

KRUT Vårgårda

26

25

25

7

175

164

82

75

Ulricehamnsprojektet

60

71

56

26

Ung Kraft i Bollebygd

25

34

19

15

Ung Kraft i Mark

45

30

27

15

1 020

721

586

276

KRUT Brygghuset Borås

Lotsen

Totalt antal

2

2

1

34

1

2

225
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Övergripande, långsiktigt
Antalet anonyma deltagare är 225 och antalet deltagare
som registrerats med fullständiga personuppgifter är 721
personer vilket tillsammans ger 946 personer som deltagare i olika insatser. Verksamheter har bedrivits med
bred geografisk spridning och platser har fördelats till
kvinnor och män med samtliga parter som remittenter.
Över hälften av registrerade deltagare är 16-30 år, med
en inbördes variation mellan insatserna beroende på om
utbudet varit specifikt riktat eller ej.
Andel kvinnor och män har varierat stort mellan olika
ålderskategorier men bildar tillsammans en jämn könsfördelning. I åldersintervallet 40 år och uppåt är andelen
kvinnor kraftigt överrepresenterad medan männen är
fler i de yngre åldrarna.
Kännedomen om förbundet har ökats genom digitala
nyhetsbrev, gemensamma trycksaker och andra marknadsföringsinsatser samt inte minst med ökade gemensamma mötesplatser.
För individen
Målet är en ökad grad av egenförsörjning, förbättrad
arbetsförmåga, utveckling av hälsa och livskvalitet.
Bland avslutade deltagare ökade antalet personer i arbete
från fem före insats (med i snitt mindre än 50 % av heltid) till 63 personer i arbete med en snittid på 90 % av
heltid efter insats. Generellt är utbildingsnivån låg hos
inskrivna deltagare. 52 % har grundskola som högsta
avslutade studienivå. Antalet personer i stadier har efter
insats dubblats (från 15 till 30) och snittiden har ökat
något.
Verksamheterna har, inte minst genom projekt Krut,
gett förutsättningar till flexibilitet och personligt anpassade lösningar och aktiviteter för ökad anställningsbarhet. Deltagare har i hög utsträckning varit aktiva i
planering och genomförande och har därmed stärkts i
aktivitetsförmåga och tilltro till sin förmåga.
Minskad tablettkonsumtion och minskad daglig värk/
smärta har tillsammans med ökad aktivitetsförmåga och
ökad livskvalitet tillhör det som självskattats av deltagare. Förbättrad sömn och kosthållning är andra effekter
som har lyfts fram.

För verksamheterna
Med starten av projekt Krut som skett under året har
flertalet verksamheter utökat samverkan med andra
verksamheter i förbundet, gjort studiebesök och deltagit
i olika former av erfarenhetsutbyten. Projekt Kruts aktivitet för transnationellt utbyte har bestått av deltagare
boende i samtliga kommuner. Bland övriga insatser
B 220

förekommer deltagande över kommungränserna i liten
skala.
Förbrukningen av medel för total verksamhet har understigit budgeterade kostnader och respektive deltagarverksamhet/aktivitet har hållit sig inom avtalade kostnadsramar.
946 personer har enligt ovanstående sammanställning
deltagit i aktiviteter. Det är således något lägre än de
1 020 platser som budgeterats.

För förbundet
För en god ekonomisk hushållning är grundläggande
att förbundet driver verksamhet inom fastslagna medel
vilket har skett under året.
Budgeten har följts upp och rapporterats till medlemmarna kvartalsvis.
Samtliga beräknade kostnader för utveckling av nya
verksamheter har inte upparbetats, vilket tillsammans
med momsersättning från tidigare år gör att den förbrukning av eget kapital som hade budgeterats utöver
huvudmännens årliga bidrag har kunnat undvaras.
Ekonomin är i balans och ger handlingsfrihet i synnerhet
som momskostnader från tidigare år återbetalats. I övrigt
har finansiella mål inte angivits, och förbundet har inte
heller haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med
lagstiftningens intention.

För samhället
Ca 40 % av deltagarna hade offentlig försörjning upp
till ett år inför insatsen och resterande 60 % hade en
snittid på upp till 5,5 år med offentlig försörjning. Effekten av insatser i relation till upphörande av offentlig
finansiering är störst hos den grupp som under kortast
tid uppburit stöd. 35 % av de som haft stöd upp till ett
år skrivs ut utan offentlig försörjning medan det som
gruppen som haft stöd tio år eller mer är 11 % som
slutar att uppbära offentlig försörjning.
50 % av registrerade hade försörjningsstöd vid inskrivning (ev i kombination med annan försörjning). Av
detta antal minskades andelen försörjningsstöd med 40
% till utskrivning. Andelen sjukpenning och rehabersättning minskar med 14 % och aktivitetsstöd med
18 % medan övriga ersättningsformer endast har marginella skillnader i antal eller procent.
Antalet som inte har någon offentlig försörjning ökar
från 16 före start till 80 efter start.
Av 276 utskrivna individer var 5 i arbete (till i snitt
knappt 50 % av heltid) och 15 i studier inför aktivitet
och 93 personer i arbete eller studier (till i snitt 90 % av
heltid) efter aktivitet.

kommunfullmäktiges handlingar | 25 April 2013

Omräknat motsvarar det nästan 70 heltidstjänster som
efter avslutat insats bidrar till produktion i samhället.

Uppföljning per kostnadsställe:
Nettokostnad och finansnetto i tkr per område
Kostnadsställen knutna till parters förbundsbidrag:

Utfall
jan-dec
2012

Budget
jan-dec
2012

Avvikelse
jan-dec
2012

Prognos
helår
2012

Budget
helår
2012

1001

Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)

-238

-280

42

-280

-280

1003

Gemensamma kostnader (revision, SUS, ekon)

-160

-227

67

-227

-227

1010

Kansli (personal, hyra, IT, div material)

-689

-1 500

811

-750

-1 500

2000

Information (del av VG-informatör, trycksaker)

-69

-50

-19

-70

-50

3001

Lotsen i Borås

-2 915

-2 920

5

-2 920

-2 920

3002

Aktiv Borås

-266

-300

34

-266

-300

3004
3005

Kartläggning/uppföljning/utvärdering
Utbildning/Utveckling

-278

-1 167

889

-278

-1 167

3006

Gröna Vägen i Borås

-600

-600

0

-600

-600

3007

Aktiv vardag

-220

-220

0

-220

-220

3008

Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark

-2 400

-2 400

0

-2 400

-2 400

3009 *

Grön rehab Mark med arbetsstödjare

0

0

0

3010

Aktiv vardag Bollebygd

-75

-75

0

-75

-75

3011

Unga Vuxna Bollebygd

-600

-600

0

-600

-600

3012

Aktiv vardag Svenljunga

-280

-280

0

-140

-280

3013

Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga

-500

-500

0

-500

-500

3014 *

Individsamverkansteam BMS, ett per kommun

0

0

0

3015

Byggstenen i Tranemo

-1 100

-1 100

0

-1 100

-1 100

3016

Ulricehamnsprojektet Arbetscenter

-1 500

-1 500

0

-1 500

-1 500

3017 *

Samordningsteamen Tranemo/Ulricehamn

0

0

0

3018

Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet

-663

-663

0

-663

-663

3019

Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet

-568

-568

0

-568

-568

3020

Tranemo Aktiv hälsa

-35

-35

0

-35

-35

3021

Ulricehamn Aktiv hälsa

-75

-75

0

-75

-75

-13 231

-15 060

1 829

-13 267

-15 060

Delsumma kostnaddställen knutna till förbundsbidrag
inkl faktiska kostnader för KRUT enl nedan
Summa verksamheter förbundsmedel

0

0

0

-761

-708

-53

-500

-708

-13 992

-15 768

1 776

-13 767

-15 768

* Ej budgeterat individinriktade aktiviteter 2012
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Kostnadsställe 3023-3030 samt totala verksamhetskostnader och utfall
Nettokostnad och finansnetto i tkr per område
Kostnadsttällen knutna till ESF projekt KRUT:

Utfall
jan-dec
2012

Budget
jan-dec
2012

Avvikelse
jan-dec
2012

Prognos
helår
2012

Budget
helår
2012

-1 764

-2 206

442

-1 500

-2 206

-245

-318

73

-230

-318

-2 956

-4 511

1 555

-3 200

-4 511

3024

Krut Gemensamma resurser

3025

Krut Bollebygd

3026

Krut Borås

3027

Krut Herrljunga

-284

-352

68

-280

-352

3028

Krut Mark

-271

-425

154

-195

-425

3029

Krut Svenljunga

-597

-643

46

-575

-643

3030

Krut Tranemo

-135

-228

93

-150

-228

3031

Krut Ulricehamn

-217

-421

204

-210

-421

3032

Krut Vårgårda

-213

-362

149

-220

-362

-6 682

-9 466

2 784

-6 560

-9 466

-761

-708

-53

-500

-708

-19 913

-24 526

4 613

-19 827

-24 526

6 060

8 758

Delsumma verksamheter projekt Krut
varav förbundets kostnad utöver ESF-bidrag
Totala verksamhetskostnader, Förbundet och Krut
3035

ESF bidrag projekt KRUT

5 921

8 758

-2 837

9000

Momsersättning (kostnadsställen 1001-3021)

1 640

0

1 640

9001

Momsersättning Krut (kst 3024-3032)

0

0

0

0

0

-12 352

-15 768

3 416

-13 767

-15 768

Summa
* Ej budgeterat individinriktade aktiviteter 2012
* momsersättning från tidigare år ej inräknat i nettokostnad
prognos men ingår i utfall

Beslutande ledamöter:

Ledning och administration
Styrelsen

Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund har
under året bestått av fyra ledamöter och tio ersättare.
Varje part har haft en ledamot och en ersättare. Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera
haft en representant som fördelas på en ledamot och sju
ersättare som vid behov avsetts träda i tjänst i ordning
efter störst befolkningsmängd.
Styrelsen har under året haft fem möten: 23 januari,
8 mars, 28 maj, 10 september samt 29 november.
Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande
har under året bildat presidium som har träffats inför
varje styrelsemöte.
Styrelsen har deltagit i årets nationella konferens i Karlstad samt med några representanter deltagit vid andra
konferenser som Kickoff och Lärandekonferens.
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Margareta Lövgren (M), Marks kommun, Ordförande
Dan Rodahl, Försäkringskassan, Vice ordförande
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen,
Andre vice ordförande
Christer Ryden, Arbetsförmedlingen (till 20120306)
Per-Åke Persson, Arbetsförmedlingen
(20120306-20120815)
Kerstin Söderlund, Arbetsförmedlingen (from
20120815)
Ersättare
Per-Åke Persson, Arbetsförmedlingen
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen (from 20120306)
Lars Hermansson, Försäkringskassan
Peder Danesved (FP), Västra Götalandsregionen
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Rune Pettersson (C), Svenljunga kommun
Gulli Håkanson (FP), Ulricehamns kommun
Margaretha Almqvist-Mahnsjö (M), Bollebygds kommun
Per-Eric Stjerna (FP), Vårgårda kommun
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun
Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun
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ESF projekt Krut har varit i fokus för verksamhetsutveckling. Samtidigt som det kräver stort engagemang att
äga ett projekt är det en stor utvecklingspotential med
de extra resurser och det extra engagemang som tillkommer. Basverksamhet och projektet har arbetat med
förenad styrka. Projektutvecklingen berör exempelvis
hur synergieffekter skapas genom ett närmare samarbete
mellan aktiviteterna och hur nätverk byggs med det
lokala näringslivet.
Skatteverkets avslag på förbundets ansökningar om
ersättning av mervärdesskatt under 2012 har fått en
positiv lösning genom en lagändring som åter gör det
möjligt för förbundet att beviljas ersättning enligt
samma principer som kommuner (sk Ludvika- eller numera Jönköpingsmoms.) Lagändringen tillämpades även
retroaktivt vilket för Sjuhärads samordningsförbund
innebar att all moms (som bokförts som en kostnad)
kunde återbetalas. Lagändringama började gälla 1 juli
2012.
Därmed har slutligen organisationsnumret för det gamla
förbundet Bollebygd-Mark-Svenljunga formellt kunnat
avregistreras. SCB aviserade den 24/9 att avregistrering
gäller from 2010-12-31.

4-parts Arbetsgrupp
Till stöd inför styrelsens beslut konsulteras återkommande en 4-partsgrupp bestående av en representant
per part (uppdraget ryms inom respektive organisations
ordinarie verksamhet).
Då kommunerna tillsammans utgör en part inbjuds
inför större frågor ett kommunalt nätverk med en representant från varje kommun till att skapa samsyn kring
kommunernas perspektiv inför denna 4-partsberedning.
4-partsgruppen har under året bestått av:
Arbetsförmedlingen - Sektionschef, Nicole Bouyer
Försäkringskassan - Samverkansansvarig, Sofia Sandänger
Västra Götalandsregionen - Hälso- och sjukvårdskansliet, Planeringsledare Gunnel Sjöberg
Kommunerna - Borås Stad, Arbetslivsförvaltingen,
Lennart Gustavsson

Personal och lokaler
Förbundet har ingen egen anställd personal. Varje verksamhet har en utförande part med personalansvar enligt
avtal. Utöver specificerade verksamheter har förbundet
under året köpt tjänster från medverkande parter:
Förbundschef, Anna Fagefors, En heltidstjänst för
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Processledare/
projektledare, Pernilla Knutsson heltidstjänst för central
projektledning knuten till ESF-Projekt Krut.
Projektekonomi och administration, Helena Thelin och
Malin Ekunger
Två deltidstjänster (80 resp 50 % av heltid) kopplat till
ESF-Projekt Krut.
Samlokalisering har skett med Sjuhärads Kommunalförbund.

Externa resurser
Förbundet har utöver ovan nämnda tjänster finansierat
en andel av resurspersoner som på deltid gemensamt
nyttjas av samordningsförbunden i Västra Götaland:
Berit Björnered har under året arbetat med verksamhetsuppföljning, analyser och rapporter.
Tina Tibbling har haft informationsuppdrag som främst
presenterats genom www.samverkanvg.se och nyhetsbrev.
För ytterligare informationsuppdrag har reklambyrå
nyttjats i begränsad omfattning (enligt avtal) och för
projektets räkning har följeforskning/utvärdering anlitats.
Konsulter/Föredragshållare har även anlitats i samband
med vissa konferenser och informationsinsatser.
Förbundet betalar en årlig kostnad för revision.
Kommunerna och regionen har genom Regionfullmäktige utsett Thomas Gustafson till gemensam revisor.
(Vald för perioden 20 juli 2011-31 december 2014).
För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en
gemensam revisor. Stefan Frifelt, PWC var upphandlad fram till 2012-04-30 och därefter meddelades att
Pernilla Rehnberg, Deloitte upphandlats som ny revisor
med en avtalsperiod om tre år.
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Ekonomi
Utfall
jan-dec 2012

Noter

Utfall
jan-dec 2011

5 921 496,00

Not 1

0,00

Övriga intäkter

1 785 394,00

Not 2

0,00

Summa Verksamhetens intäkter

7 706 890,00

0,00

-138 980,05

-212 586,91

-25 110,70

-31 153,88

Resultaträkning
Intäkter
Övriga bidrag

Kostnader
Arvoden
Reseersättning
Sociala avgifter
Övriga Personalkostnader
Verksamhetsanknutna kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader

-41 571,00

-61 996,00

-853 559,09

-1 218 254,08

-18 703 782,10

Not 3

-15 806 412,11

Not 4

-1 860 538,66

-44 648,00
-407 297,08

-30 861,24

Summa Verksamhetens kostnader

-20 214 948,02

-19 221 802,88

RES 1 Verksamhetens nettokostnad

-12 508 058,02

-19 221 802,88

Erhållna bidrag från huvudmännen

15 060 000,00

15 059 999,00

157 175,59

156 556,59

-1 227,50

-1 132,00

15 215 948,09

15 215 423,59

2 707 890,07

-4 006 379,29

0,00

0,00

Övriga finansiella intäkter
Övriga finansiella kostnader
Summa Finansiella intäkter/kostnader
RES 2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
RES 3 periodens resultat
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0,00

0,00

2 707 890,07

-4 006 379,29
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Notförteckning till resultaträkning
Not 1 Övriga bidrag

Jan-dec 2012

3899 Övriga bidrag

5 921 496,00

Summa:

5 921 496,00

Medel från ESF,
Europeiska Socialfonden
878 474 Avser moms: BMS 2010

Not 2 Övriga intäkter

247 758 BMS 2011(t o m mars)

3919 Övriga intäkter

1 785 394,00

Summa:

1 785 394,00

513 354 Sjuhärad 2011
35 845 Sjuhärad 2012*
109 963 Sjuhärad 2012, kst9001
* 2012 avser jan tom juni lagändring i kraft 1/7

Not 3 Verksamhetsanknutna kostnader
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader:

-57 874,99

5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster

-8 475 081,76

5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader

-6 223 922,71

5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader

-2 872 262,99

5542 Verksamhetsanknutna resekostnader

-183 149,27

5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader

-150 144,00

5544 Verksamhetsanknutna utb,kurs och konfkostn

-611 130,17

5545 Verksamhetsanknutna trycksaker

-94 695,25

5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnader

-23 572,96

5549 Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad

-11 948,00

Summa:

-18 703 782,10

Not 4 övriga kostnader
6211 Hyra/Leasing av IT-utrustning
6230 Datakommunikation

-12 204,00
-1 311,75

6412 Möbler

-12 500,00

6419 Övriga förbukningsinventarier

-11 462,14

6451 Kontorsmaterial

-2 850,50

6471 Trycksaker

-40 000,00

6799 Övriga frakter och transporter

-3 455,50

7212 Tele

-3 192,67

7251 Postbefordran
7541 IT-tjänster
7551 Konsultarvoden spec utredn
7599 Övriga tjänster

-50,00
-1 692,00
-82 237,00
-87 866,50

7619 Övriga kostnader

-148 475,02

Summa:

-407 297,08
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Ingående
balans
2012-01-01

Förändring

Anläggningstillgångar

0,00

0,00

0,00

Summa anläggningstillgångar

0,00

0,00

0,00

65 818,00

3 830 325,00

Balansräkning

Utgående
balans
2012-12-31 Noter

Tillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

3 896 143,00 Not 1

Likvida medel

7 808 522,59

-403417,89

7 405 104,70

Summa omsättningstillgångar

7 874 340,59

3 426 907,11

11 301 247,70

Summa tillgångar

7 874 340,59

3 426 907,11

11 301 247,70

3 947 417,60

0,00

3 947 417,60

Not 2

Eget kapital, avs och skulder
Eget kapital
Periodens resultat

0,00

2 707 890,07

2 707 890,07

3 947 417,60

2 707 890,07

6 655 307,67

Kortfristiga skulder

3 926 922,99

719 017,04

4 645 940,03

Summa skulder

3 926 922,99

719 017,04

4 645 940,03

Summa eget kapitel, avs och skulder

7 874 340,59

3 426 907,11

11 301 247,70

Summa Eget kapital
Skulder

Notförteckning till balansräkning
Not 1: Kortfristiga fordringar
1630 Avräkning skatter och avgifter
1687 Redovisningskont, Ludvikamoms

2,00
76 141,00

1712 Upplupna intäkter

3 820 000,00

Summa:

3 896 143,00

Not 2: Likvida medel
1930 Bankgiro
1940 Fasträntekonto

3 359 984,65
0,00

1970 Företagskonto

4 045 120,05

Summa:

7 405 104,70

Not 3: Kortfristiga skulder
2411 Leverantörsskulder

2 927 912,80

2711 Innehållen personalskatt

4 358,00

2931 Upplupna sociala avgifter

4 316,00

2991 Upplupna kostnader

1 709 353,23

Summa:

4 645 940,03
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Sammanfattning
Årets förbundsmedel

tkr
Utfall
Budget
Avvikelse
jan-dec 2012 jan-dec 2012 jan-dec 2012

Prognos
helår 2012

Budget
helår 2012

1 829

-13 267

-15 060

Nettokostnad och finansnetto

-13 231

-15 060

Bidrag från parter

15 060

15 060

0

15 060

15 060

1 829

*

1 829

1 793

*

Resultat

* ansökan om projekt Krut enligt nedan var inte beviljad vid budgetens fastställande

Förbundets projekt KRUT med medel från ESF

tkr

Utfall
Budget
Avvikelse
jan-dec 2012 jan-dec 2012 jan-dec 2012
Kostnader
Övriga bidrag,ESF
Förbundet nettokostnad

Prognos
helår 2012

Budget
helår 2012

-6 682

-9 466

2 784

-6 560

-9 466

5 921

8 758

2 837

6 060

8 758

-761

-708

-53

-500

-708

Sammantaget förbundet och Krut

tkr

Utfall
Budget
Avvikelse
jan-dec 2012 jan-dec 2012 jan-dec 2012

Prognos
helår 2012.

Budget
Utfall
helår 2012 jan-dec 2011

Nettokostnad och finansnetto

-12 352

-15 060

2 708

-13 709

-15 060

-19 066

Bidrag från parter

15 060

15 060

0

15 060

15 060

15 060

Resultat

2 708

*

2 708

**

*

-4 006

Utgående EK

6 655

3 947

* a nsökan om projekt Krut enligt nedan var inte beviljad vid budgetens fastställande
** momsersättning från tidigare år ej inräknat i nettokostnad prognos men ingår i utfall

Ägarparternas bidrag

kr

Försäkringskassa

3 765 000

Arbetsförmedlingen

3 765 000

Kommuner*

3 765 000

Hälso- och sjukvårdsnämnd
Totalt

3 765 000
15 060 000

* kommunerna bidrar med andel i relation till befolkningsmängd
vid föregående halvårsskifte

(Övriga bidrag, ESF 5 921 496 )
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Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och styrelse

Finansieringsanalys
Löpande verksamhet
Årets resultat

2 707 890,07

Kassaflöde från löpande verksamhet

2 707 890,07

Förändring av rörelsekapital
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga skulder överlåtelse inkomster
Förändring av rörelsekapital

-3 830 325,00
-3 111 307,96

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
och förvaltningen

Investeringar

0,00

Investeringsnetto

0,00

Finansieringar
Långfristiga fordringar

0,00

Långfristiga skulder

0,00

Förändring av likvida medel

Vi har utfört en revision av räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Sjuhärads
Samordningsförbund, org nr 222000-2105, för verksamhetsåret 2012.

719 017,04

Investeringar

Finansieringsnetto

Revisionsberättelse för år 2012
Sjuhärads Samordningsförbund

0,00
-403 417,89

Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också
för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten.

Kontroll (Se Balansrapporten)
UB Likvida medel

7 405 104,70

Revisorns ansvar

IB Likvida medel

7 808 522,59

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är
upprättad i enlighet med kommunallagen samt pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och
förbundsordningen på grundval av vår revision.

Summa:

Underskrifter
Borås 2013- 02 - 12
Margareta Lövgren, Marks Kommun
Ordförande
Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen
Andre vice ordförande
Dan Rodahl, Försäkringskassan
Vice ordförande
Kerstin Söderlund
Arbetsförmedlingen
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-403 417,89

Vi har utfört revisionen enligt föreskrifter i Lag om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, enligt
förbundsordningen samt enligt god revisionssed i kommunal verksamhet Dessa kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna
kontroll, En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar
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i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisksynpunkt tillfredsställande sätt. Vi
bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontroll har varit tillräcklig, att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda
enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt
att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god
redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.
Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för 2012.

Revisorns ansvar

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har
vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot förbundet.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalande

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Göteborg 2012-02-28
Pernilla Rehnberg
Auktoriserad revisor
För staten
Thomas Gustafsson
För Kommunerna och Västra Götalandsregionen

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
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Nr 35
Nybyggnation av sex lägenheter på Teknikgatan
för boende för personer med komplexa behov
2013-04-08

2012/KS0376 293

2013-03-25

2011/SON0105 709

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från Sociala omsorgsnämnden
Till Kommunstyrelsen

I enlighet med Socialnämndens beslut den 24 augusti
2010 har Lokalförsörjningsnämnden genomfört en förstudie för nybyggnation avseende boende för personer
med komplexa behov inom Sociala omsorgsnämndens
verksamhetsområde.

Planering av bostäder enligt SoL för
personer med komplexa behov på
anvisad tomt på Teknikgatan

Kommunstyrelsen beslutade den 20 augusti 2012 att ge
Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för
nybyggnation av 6 lägenheter för personer med komplexa behov på Teknikgatan.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 19 mars 2013
att Kommunfullmäktige godkänner anslagsframställan.
Investeringsutgiften beräknas till 13 799 000 kr
I Kommunfullmäktiges investeringsbudget för år 2013
finns en investeringsutgift på 12 500 000 kr för boende
för personer med komplexa behov.
Sociala omsorgsnämnden har den 25 mars 2013 tillstyrkt framställan.
Kommunstyrelsen har den 8 april 2013 godkänt Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan på 13 799 000
kr avseende nybyggnation av boende för personer med
komplexa behov inom Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde med 6 lägenheter på Teknikgatan i enlighet med nämndens förslag den 19 mars 2013.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 13 799 000 kr avseende nybyggnation av
boende för personer med komplexa behov inom Socia
la omsorgsnämndens verksamhetsområde med sex
lägenheter på Teknikgatan i enlighet med nämndens
förslag den 19 mars 2013.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef
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Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-20 att ge Lokal
försörjningsnämnden i uppdrag att projektera för
nybyggnation avseende bostäder för personer med komplexa behov på den anvisade tomten vid Teknikgatan.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen,
att under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden
tillstyrker projektet, godkänna förslaget avseende nybyggnationen till en sammanlagd investeringskostnad
av 13 799 000 kronor.

Beslut

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker anslagsframställan
2013-03-19 från Lokalförsörjningsnämnden avseende
nybyggnad av bostäder enligt SoL för personer med
komplexa behov på Teknikgatan till en kostnad av
13 799 000 kronor exkl moms.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson Annika Andersson
Ordförande
Förvaltningschef
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Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunfullmäktige
2013-03-19

Redovisning av förslagets utgifter

Sammanställning av ekonomiska data är baserad på
inkomna anbud.
Utgiften är beräknad enligt följande:

Anslagsframställan avseende SOL
boende Teknikgatan
Projektets handläggning

I enlighet med Socialnämndens beslut den 24 augusti
2010 har Lokalförsörjningsnämnden genomfört en
förstudie för nybyggnation avseende boende för personer
med komplexa behov inom Sociala omsorgsnämndens
verksamhetsområde.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 24 april 2012
att Kommunstyrelsen ger nämnden projekteringsuppdrag för nybyggnation av 6 lägenheter för personer med
komplexa behov. Sociala omsorgsnämnden har den 13
augusti 2012 tillstyrkt projekteringsuppdraget.
Kommunstyrelsen har den 20 augusti 2012 beslutat att
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera
för nybyggnation avseende boende för personer med
komplexa behov vid Teknikgatan, enligt nämndens
förslag den 24 april 2012.

Projektbeskrivning och mål

Förutom arbetet med utformningen av en nybyggnad
för 6 boende med gemensamhetsutrymmen har frågan
om lokalisering av nybyggnaden varit viktig under
projekteringsskedet. En tomt, vid Teknikgatan, Borås
har föreslagit och godkänts av Sociala omsorgsnämnden, se bilaga. Tomten är detaljplanelagd för vårdlokaler
och bygglov är sökt. Byggnaden uppförs i ett plan med
teknikutrymmen på vindsplan. Byggnadens area blir ca
609 m2 BTA.

kr

Byggentreprenad

9 450 000

Markentreprenad

1 629 000

Projektering, kontroll och besiktning

1 020 000

Bygglov och anslutningsavgifter

400 000

Oförutsett

800 000

Byggherrekostnad

350 000

Ränta under byggtid
Summa utgifter exkl moms

150 000
13 799 000

Nybyggnadskostnad är 22 600 kr/m2.
Investeringen föreslås avskrivas på 20 respektive 33 år.
Objektets hyreskostnad år 1 blir 959 700 kr.
Lägenheterna kommer att hyressättas enligt bruksvärdesprincipen efter förhandling med hyresgästförening
en.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att Sociala
omsorgsnämnden accepterar förslaget
att	godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag
avseende nybyggnad av SOL boende inom Sociala
omsorgsnämndens verksamhetsområde med 6 lägenheter vid Teknikgatan, i Borås.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef
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